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Norskar ullarpeysur
Opið í hádeginu og

til kl. 16 á laugardag

Jensen heilsukoddar
Jensen rúm
og rúmdýnur

Snorri hefur
komið víða við

�  sjá samtal við Snorra Grímsson,
stúdent í fyrsta árgangi MÍ, leiðsögu-mann,

formann foreldrafélagsins
og afgreiðslumann í Ríkinu

á Ísafirði með meiru á bls. 8 og 9

Fullveldisfagnaður Grunnskóla Ísafjarðar var haldinn í sal skólans síðastliðið föstu-
dagskvöld. Stærsta atriðið á fagnaðinum var sýning á söngleiknum Grease, sem
byggður er á kvikmyndinni frægu með John Travolta en hátt í þrjátíu manns tóku þátt
í sýningunni. Á meðfylgjandi mynd má sjá þau Sandy og Danny en þau léku Ingvar Al-
freðsson og Þórunn Arna Kristjánsdóttir. Sjá nánar frétt og myndir á bls. 5.

Bakki hf. í Bolungarvík

Nasco ehf. eignast
meirihluta hlutafjár
� of snemmt að segja nokkuð til um framhaldið, segir framkvæmdastjórinn
Fyrirtækið Nasco ehf.

(North Atlantic Seafood Com-
pany) í Reykjavík hefur gert
samning um kaup á meirihluta
í Bakka hf. í Bolungarvík.
Bakki hf. hefur verið að öllu
leyti í eigu Þorbjarnar hf. í
Grindavík en hér eftir mun
Þorbjörn hf. eiga 40% en
Nasco ehf. 60%.

Egill Guðni Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Nasco, sagði í
samtali við BB í fyrradag, að
of snemmt væri að svara
nokkru til um hugsanlegar
breytingar á rekstrinum. „Við
tökum ekki við stjórn fyrir-
tækisins fyrr en seinna í vik-
unni og fyrir mig er of snemmt
að segja nokkuð til um fram-
haldið. Ég held að það sé dá-
lítið hættulegt að fara að gefa

út einhverjar yfirlýsingar um
hvað ég ætli mér að gera. Ég
vil frekar láta verkin tala.“

Aðspurður kvað Egill Guð-
ni nei við því að fyrirtæki hans
sé fyrst og fremst að slægjast
eftir rækjuvinnslunni í Bol-
ungarvík. „Við erum ekki að
kaupa dýrt og mikið frystihús
til þess að horfa til rækjunnar
einnar og sér.“

Nasco ehf. er fjögurra ára
gamalt fyrirtæki í innflutningi
og útflutningi með sjávaraf-
urðir. Höfuðstöðvar þess eru í
glæsilegum húsakynnum að
Höfðabakka 9 í Reykjavík
(byggingunni sem er betur
þekkt sem hús Íslenskra aðal-
verktaka eða Watergate).

Egill Guðni kvaðst ekki
vera búinn að koma vestur og

líta á hinar nýju eignir Nasco.
„Ég á eftir að koma og hitta
starfsfólkið og það gerist
væntanlega á einhverjum af
næstu dögum. Fram að því er
ekki rétt að láta hafa mikið
eftir sér.“

Samkvæmt heimildum BB
er fundur í Bakka hf. fyrirhug-
aður nk. þriðjudag og verður
þá væntanlega kosin ný stjórn
í fyrirtækinu.
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Útgefandi:
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hprent@snerpa.is
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Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson
Blaðamaður:

Hlynur Þór Magnússon
Netfang  ritstjórnar:
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Bæjarins besta er í samtökum bæjar- og héraðs-

fréttablaða. Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda

og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

LEIÐARI

ORÐ VIKUNNAR

Þjófabálkur
„Þetta tekur nú út yfir allan þjófabálk“, er stundum sagt

þegar langt þykir gengið og rúmlega það. Lagasafnið
Jónsbók (kennt við Jón lögmann Einarsson) var lögtekið
á Íslandi á árunum eftir 1280 og skiptist í ýmsa „bálka“
(kafla) eftir efni. Einn þeirra er „þjófabálkur“ og fjallar
eins og vænta má um þjófnaðarsakir og viðurlög við
þeim.

Þegar eitthvað „tekur út yfir allan þjófabálk“ er því
gengið svo langt, að jafnvel sjálfur löggjafinn hefur ekki
hugsað fyrir þvílíkum ódæmum.

Kaup Nasco á Bakka hf. í Bolungarvík

�Mey skal að morgni lofa�
� segir Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri

Samkvæmt heimildum
BB var forsvarsmönnum
Bolungarvíkurkaupstaðar
algerlega ókunnugt um yfir-
vofandi sölu Þorbjarnar hf. í
Grindavík á meirihluta í
Bakka hf. í Bolungarvík til

Nasco ehf. (sjá forsíðu).
Eins og fram kom hér í blað-

inu í síðustu viku voru bæjar-
stjórinn í Bolungarvík og tveir
bæjarráðsmenn þá á leið suður
og hugðust eiga fund með Þor-
birningum um framtíðaráform

fyrirtækisins varðandi Bakka
hf. Á þeim fundi hittu þeir
ekki aðeins fyrir forsvars-
menn Þorbjarnar hf., heldur
voru þar einnig fulltrúar Nas-
co ehf. og var fulltrúum Bol-
víkinga þar gerð grein fyrir

því hvað væri að gerast.
Þegar blaðið innti Ólaf

Kristjánsson álits á þessum
tíðindum vildi hann aðeins
segja þetta: Mey skal að
morgni lofa.

Danssýning hjá
Heiðari Ástvalds

Heiðar Ástvaldsson danskennari hefur undanfarnar vikur
verið með námskeið á Ísafirði með aðstoð Evu Friðþjófs-
dóttur á Ísafirði og lauk úthaldinu með nemendasýningu í
Íþróttahúsinu við Austurveg á föstudaginn. Um 170 börn
og unglingar tóku þátt í sýningunni, allt frá fjögurra ára
aldri. Þetta er þriðja árið í röð sem Heiðar kemur vestur til
að kenna dans. Meðfylgjandi myndir voru teknar á
sýningunni.

Rækjuaflinn í Ísafjarðardjúpi

Stórfelldur samdráttur milli ára
Rækjuveiðin í Ísafjarðar-

djúpi á síðasta ári var aðeins
60% af því sem hún var árið
áður, eða 1.844 tonn á móti
3.044 tonnum. Ekki virðast
horfurnar bjartari í ár. Byrj-
unarkvótinn í Ísafjarðardjúpi

er nú aðeins 1.000 tonn, en
það eru um 54% af veiðinni í
fyrra og um einn þriðji af veið-
inni árið 1996. Auk þess er
rækjan sem nú veiðist heldur
misjöfn.

Í Arnarfirði hefur rækju-

veiðin verið jafnari milli ára.
Þannig var veiðin í fyrra 727
tonn eða um 95% af veiðinni
árið 1996. Hins vegar er byrj-
unarkvótinn í Arnarfirði nú
aðeins 400 tonn.

Tekið skal fram, að um-

ræddur byrjunarkvóti er til
bráðabirgða og sætir breyt-
ingum samkvæmt framvindu
mála eftir mati fiskifræðinga
Hafrannsóknastofnunar.

Gott er að hafa
tungur tvær ...
...og tala sitt með hvorri. Stjórnmálamönnum virðist

íþrótt þessi einkar kær og öðrum betur hafa þeir hana á valdi
sínu. Almúgi þessa lands hefur löngum umborið þetta tóm-
stundagaman þeirra. Enda verið sér fyllilega meðvitaður
um að svart verður hvítt og hvítt svart hjá þeim blessuðum
eftir því hvoru megin borðs er setið.

Nýjasti svart/hvítismellurinn er hækkun útsvars í
Reykjavík. Nú og hér skal útsvar höfuðborgarbúa látið
liggja á milli hluta. Það er þeirra mál eða kannski öllu
heldur vandamál. Vandséð er að öðrum komi það við.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, svo nærtækt dæmi sé tekið, fer
varla að skipta sér af álagningu útsvars í Reykjavík enda
hefur heimastjórnin okkar áreiðanlega meira en nóg af
vandamálum á sinni könnu.

Fyrirhuguð almenn skattalækkun ríkisins um næstu
áramót byggist á gömlu loforði, sem svona og svona gekk
að fá viðkomandi til að standa við. Eðlilega finnst Reykvík-
ingum súrt í broti að ávinningurinn af henni verði millifærður
á útsvarsreikning höfuðborgarinnar.

Samkvæmt könnun sem gerð var fyrir Samband ísl.
sveitarfélaga  hafa sveitarfélögin heldur betur farið halloka
í samskiptum við ríkisvaldið. 15 milljarðar á tæpum áratug.
Það munar um minna. Stóri bróðir sér um sig. Sveitarfélögin
þurfa auknar tekjur ef þau eiga að lifa af, segir væntanlegur
þingmaður og bæjarfulltrúi í Kópavogi.

Kannski er það vegna þess að almúginn tekur svart/hvíta
orðaleiknum  oftast með fálátu hnussi, sem stjórnmálamenn
sjá sjaldnast aðra leið en að stinga hendinni í vasa þessa
sama almennings þegar tómahljóðið í stóra kassanum er
orðið yfirþyrmandi. Eða er það kannski vegna þess að þessi
sami almenningur liggur best við höggi, þ.e. að það þarf
engar skattalegar reikningskúnstir til að ná til hans?

Daglega erum við minnt á góðærið sem ku ríkja í landinu
þótt misjöfnum sögum fari af því meðal hinna ýmsu þjóð-
félagshópa. Og daglega erum við mötuð á gengi verð-
bréfamarkaðarins, sem eftir umfangi og eftirspurn þar á bæ
að dæma er ekki minnsti þáttur góðærisins. Nú virðast allir
grónir sára sinna eftir átökin um fjármagnstekjuskattinn.
Fjármagnið flæðir í stríðum straumum. Það er komið út úr
skápnum.

Útsvarshækkunin í Reykjavík þarf ekki að koma neinum
á óvart. Hún er einfaldlega leið stjórnmálamannsins til að
ná því til sín er hann þarfnast, gamla, örugga og handhæga
leiðin, að seilast í vasa þeirra þegna þjóðfélagsins, sem
standa berskjaldaðir frammi fyrir hripleku skattakerfi vald-
hafanna. -s.h.
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STUTTAR
FRÉTTIR
STUTTAR

Dýralækn-
ar á förum

Dýralæknarnir og
hjónin Laufey Haralds-
dóttir og Höskuldur
Jensson, sem undanfar-
in ár hafa verið búsett á
Ísafirði og sinnt Vest-
fjörðum, hafa sagt starfi
sínu lausu og hverfa á
brott um áramótin.

Ekki er ljóst hvað við
tekur á Vestfjörðum í
þessum efnum eða
hvort nokkur fastur
dýralæknir verði starf-
andi á svæðinu.

Rúmlega 120 manns
sóttu fyrirlestur um
uppeldi og aga, sem
VÁ VEST-hópurinn
stóð fyrir í Grunnskól-
anum á Ísafirði í síð-
ustu viku. Hann var
liður í samstarfsverk-
efni sveitarfélaganna
þriggja á norðanverð-
um Vestfjörðum, Bol-
ungarvíkur, Ísafjarðar-
bæjar og Súðavíkur-
hrepps.

Fyrirlesturinn var
framlag Barnaheilla til
verkefnisins og önn-
uðust hann þær Þór-
katla Aðalsteinsdóttir
og Margrét Halldórs-
dóttir, sem báðar eru
sálfræðingar Barna-
heilla.

Fjallað var um aga
og samskipti foreldra
og barna. Einnig var
rætt um þroska barna
og hvernig foreldrar
haga samskiptum sín-
um við börnin í sam-
ræmi við þroska þeirra
á hverju aldursskeiði.

Fyrirlestur
um uppeldi

og aga

Nýtt stálskip verður
sjósett í Skipasmíða-
stöðinni hf. á Ísafirði á
föstudagsmorgun kl.
hálfníu. Nýsmíði þessi
er nálega 50 brúttó-
rúmlestir og 17,5 m á
lengd. Báturinn er
smíðaður fyrir Jón
Traustason á Akranesi
og mun bera nafnið
Stapavík.

Nýr bátur
sjósettur
 á Ísafirði
á föstudagTölvusýning

hjá Pólnum
Póllinn hf. á Ísafirði og Heimilistæki hf. í Reykjavík

efndu til tölvusýningar í verslun Pólsins á föstudag. Sér-
stök kynning fór fram á búnaði fyrir fyrirtæki og stofnanir
og notfærðu fjölmargir sér hana. Einnig notfærðu fjöl-
margir einstaklingar sér kynningu og voru forsvarsmenn
fyrirtækjanna tveggja ánægðir með viðtökurnar. Ljós-
myndari blaðsins kom við á sýningunni og tók þar með-
fylgjandi mynd. Á henni má sjá Hermann Óskarsson,
verslunarstjóra Pólsins útlista fyrir gestum þær nýjungar
sem kynntar voru.

Laus staða
Á Skattstofu Vestfjarðaumdæmis, Hafnar-

stræti 1, Ísafirði, er laus staða skrifstofu-
manns. Starfið felst í álagningarskoðun
einstaklingsframtala. Leitað er að starfs-
manni sem á gott með samskipti og er
reiðubúinn að takast á við krefjandi verkefni.

Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af
almennum skrifstofustörfum og góða ís-
lenskukunnáttu.

Umsóknir, ásamt upplýsingum um mennt-
un og fyrri störf, meðmælendur og annað
sem umsækjandi óskar að taka fram, þurfa
að berast embættinu fyrir 16. desember nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opin-
berra starfsmanna. Æskilegt er að umsækj-
andi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir skattstjóri, Sigríður
Guðjónsdóttir, í síma 456 3788 eða 456
4166.

Skattstjórinn í
Vestfjarðaumdæmi

Ísafjörður

Lyfjum
stolið úr

gúmbátum
Aðfaranótt sunnudags-

ins var brotist inn í Neta-
gerð Vestfjarða og Gúmmí-
bátaþjónustuna sf., sem eru
saman til húsa á Græna-
garði á Ísafirði.

Rótað var í gúmmíbjörg-
unarbátum og stolið ein-
hverju af lyfjum og auk
þess blysum. Málið er í
rannsókn.

Hin árlega jólatorgsala
Styrktarsjóðs Tónlistar-
skóla Ísafjarðar verður
haldin á laugardaginn, 5.
desember, og hefst kl. 14.

Ísafjörður

Jólatorg-
salan á

laugardag

Þingeyri

Sundlaug-
inni lokað?

Kona hringdi frá Þing-
eyri og bað um að komið
yrði á framfæri þeirri
áskorun til bæjaryfirvalda,
að sundlauginni á Þingeyri
yrði ekki lokað í sparnað-
arskyni, eins og hún sagði
að yfirvofandi væri ein-
hvern næstu daga.

Hvítasunnukirkjan á Ísa-
firði heldur basar á Silfur-
torgi nk. föstudag kl. 15.

Allur ágóði rennur til
Lindarinnar.

Basar á
Silfurtorgi

Ísafjörður

Auglýsingasíminn
er 456 4560

fagnaðurNýárs

Jólahlaðborð
Jólahlaðborðið er hefðbundið hjá okkur, en meðal rétta
á því eru: Sjö tegundir af síld, reyktur lax, sjávarrétta-

terrine, humar- og laxavefja, nautatunga, pastasalat,
reyktur lundi, grafin gæs, hangikjöt, reykt svínalæri,
rifjasteik, kalkúnn, lambalæri, Ris a la mandes, ís,

skyrterta og fleira spennandi.
Samfara jólahlaðborði efnum við til jólaleiks þar sem

glæsileg verðlaun verða í boði, þ.ám. flugfar fyrir tvo til
Reykjavíkur með Flugfélagi Íslands ásamt gistingu fyrir tvo

á Hótel Sögu. Áramótavín frá Allied Domec, Hátíðar-
kvöldverður fyrir tvo á Hótel Ísafirði o.fl.

Á fjölskyldukvöldi munu jólasveinar líta inn og gefa
börnunum eitthvert góðgæti.

Verð kr. 2.980.-
Föstudagur 4. desember: Fullbókað. Laugardagur 5. desember:
Fullbókað. Föstudagur 11. desember: Fullbókað. Laugardagur 12.

desember: Fullbókað. Sunnudagur 13. desember: Fjölskyldukvöld.
Borðhald hefst kl. 18:00. Laus sæti. Föstudagur 18. desember:

Örfá sæti laus. Laugardagur 19. desember: Örfá sæti laus.

Skötuhlaðborð
Í hádegi á Þorláksmessu verðum við með skötuhlaðborð þar sem boðið
verður upp á: Grjónavelling, kæsta og nýja skötu, skötustöppu, skötu- og

saltfiskstöppu, saltfisk, plokkfisk, rúgbrauð, hamsatólg, hnoðmör o.fl.
Verð kr. 1.480.-

Laugardaginn 2. janúar verður haldinn nýársfagnaður hjá
SKG-veitingum á Hótel Ísafirði. Borðhald hefst kl.
19:30 og verður boðið upp á fimm rétta veislumáltíð
ásamt skemmtiatriðum og dansleik. Hjónabandið mun
leika fyrir dansi til kl. 03:00.

Matseðill
Fordrykkur / Smásnittur � Sniglasúpa bætt með vermouth

Kampavínskrap � Ofnsteikt appelsínuönd bigarde
Eldsteiktar pönnukökur með gamaldags vanilluís.

Verð pr. mann aðeins kr. 5.900.-

Ath! takmarkaður sætafjöldi.
Verður ef næg þátttaka fæst

Tekið er við borða-
pöntunum og miðar
seldir á Hótel Ísa-
firði fyrir 20. des-
ember. Einnig eru
veittar nánari upp-

lýsingar í síma
456 4111.

Ísafjörður

Jólakorta-
sala

Styrktarsjóður húsbygg-
ingar Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar hefur nú gefið út
nýtt jólakort til fjáröflunar.
Sjóðurinn hefur gefið út
slík jólakort í mörg ár og
jafnan reynt að finna
myndefni, sem höfðar
sérstaklega til Ísfirðinga.

Þess eru mörg dæmi, að
menn safni þessum „Tón-
listarskólakortum“, rammi
þau inn og noti til gjafa,
einkum til gamalla Ísfirð-
inga.

Að þessu sinni er á
kortinu mynd af handmál-
aðri ljósmynd frá Ísafirði
á 5. áratug þessarar aldar
og er myndin tekin úr
blómagarðinum í Bæjar-
brekkunni og sér yfir Eyr-
ina. Talið er að Ágúst Leós
hafi tekið myndina.

Jólakortin eru til sölu á
skrifstofu Tónlistarskólans
og í Bókaverslun Jónasar
Tómassonar.
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Hátíðarmessa og aðventukvöld á sunnudaginn

Hólskirkja í Bol-
ungarvík 90 ára

Bolvíkingar halda upp á 90
ára vígsluafmæli kirkju sinnar
á sunnudaginn, 6. desember,
sem er annar sunnudagur í
aðventu. Svo vill til, að árið
1908 þegar Hólskirkja í Bol-
ungarvík var vígð, bar annan
sunnudag á aðventu einnig
upp á 6. desember. Rögnvald-
ur Ólafsson arkitekt teiknaði
kirkjuna. Hólssókn var gerð
að sérstöku prestakalli árið
1925 en áður var þar annexía
frá Eyri í Skutulsfirði.

Hátíðarhöldin á sunnudag-
inn byrja með sunnudaga-
skóla kl. 11. Hátíðarmessa
verður kl. 14 og þar predikar
vígslubiskupinn í Skálholti,
Sigurður Sigurðarson. Sókn-
arpresturinn, sr. Agnes M.
Sigurðardóttir, þjónar fyrir
altari ásamt prófasti og grann-
prestum. Formaður sóknar-
nefndar, Einar Jónatansson,
rekur í stuttu máli sögu kirkj-
unnar á Hóli.

Á eftir verður kirkjugestum
boðið í kaffi í Félagsheimil-
inu, sem konur í Kvenfélaginu
Brautinni annast. Þar verða
m.a. flutt atriði úr poppmessu,
sem fram fór í Hólskirkju um
fyrri helgi.

Um kvöldið verður hið ár-
lega aðventukvöld, en það er
nú haldið í 33. sinn á afmæli
Hólskirkju, annan sunnudag í

aðventu. Sérstaklega hefur
verið vandað til undirbúnings
í tilefni afmælisins. Að venju
er hann í höndum organista
kirkjunnar, Guðrúnar Bjarn-
veigar Magnúsdóttur, og
kirkjukórs Hólskirkju. Ung
söngkona frá Bolungarvík,
Sigrún Pálmadóttir, syngur
einsöng og einnig syngur hún
með kórnum. Organisti kirkj-
unnar annast undirleik ásamt
Einari Erni Konráðssyni og
Steinunni Magnúsdóttur, sem

leika á kornett, og Margréti
Gunnarsdóttur, sem leikur á
orgel með kórnum. Einar
Kristinn Guðfinnsson alþing-
ismaður flytur aðventuhug-
leiðingu og Benedikt Bjarna-
son minnist fyrsta sóknar-
prestsins í Bolungarvíkur-
prestakalli, sr. Páls Sigurðs-
sonar.

Sóknarbörn og aðrir vel-
unnarar kirkjunnar eru sér-
staklega boðin velkomin til
hátíðarhaldanna.

Ferðaþjónustan í Reykjanesi við Djúp er opin í allan
vetur og fást þar bæði veitingar og gisting. Að sögn
Margrétar Karlsdóttur í Reykjanesi kunna rjúpnaveiði-
menn vel að meta gufubaðið og „yndislega hlýja“ sund-
laugina til afslöppunar eftir langa og stranga göngudaga.

Opið í Reykjanesi
Samkvæmt niðurstöðutöl-

um um skuldir sveitarfélaga
um síðustu áramót kemur
fram, að öll stærstu sveitarfé-
lög á Vestfjörðum eru með
skuldir á hvern íbúa yfir lands-
meðaltali. Vesturbyggð er

skuldugasti kaupstaður lands-
ins með kr. 383 þúsund á íbúa,
en landsmeðaltal allra sveitar-
félaga landsins er kr. 155 þús-
und á íbúa.

Í Ísafjarðarbæ er skuldin á
hvern íbúa kr. 271 þúsund og

í Bolungarvík kr. 253 þúsund.
Í Tálknafjarðarhreppi er
skuldin hins vegar kr. 166
þúsund og í Hólmavíkur-
hreppi kr. 173 þúsund. Þessi
tvö sveitarfélög eru aðeins
lítillega yfir landsmeðaltalinu.

Sveitarfélögin skuldug
Vestfirðir

Hólskirkja í Bolungarvík.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

456 3940 & 456 3244 • Fax: 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

  Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar.

 Allar  frekari  upplýsingar  varðandi söluskrá
fasteigna eru veittar á skrifstofunni að

Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Fagraholt 5: 140,6 m² einbýlis-
hús á einni hæð í mjög góðu
standi ásamt bílskúr.
Verð kr. 11,500,000,-
Góuholt 1: 142 m² einbýlishús
í góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 5,8 millj.
Verð kr. 11,600,000,-
Góuholt 3: 140,7 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Möguleg skipti á minni eign.
Áhv. ca. 2,7 millj. Laust strax.
Verð kr. 12,000,000,-
Hafraholt 22: 144,4 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4 m² bílskúr. Áhv. ca. 2,5
millj. Verð kr. 9,500,000,-
Hjallavegur 4: 242 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Fallegt útsýni.
Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér íbúð
á n.h. Ýmis skipti möguleg.
Áhv. ca. 5 millj. Verð kr.
10,500,000,-

Hlíðarvegur 31: 130 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt bílskúr. Húsið
er nær allt uppgert að utan sem
innan. Mjög gott útsýni. Verð
kr. 10,700,000,-
Hnífsdalsvegur 13: 160 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og geymsluháalofti.
Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 5,300,000,-
Kjarrholt 2: 173,6 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt góðum
tvöföldum bílskúr. Áhv. ca. 3,7
millj. Verð kr. 13,200,000,-
Seljalandsvegur 12: 145,1 m²
einbýlishús á þremur hæðum
ásamt eignarlóð. Áhv. ca. 1,8
millj. Verð kr. 7,500,000,-
Skólavegur 1: 62,8 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og þurrkhjalli. Áhv. ca.
3 millj. Verð kr. 3,700,000,-
Tangagata 15b: 103 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt geymslu-
skúr (nýtist sem herbergi). Laust
fljótl. Áhv. ca. 3,3 millj..
Verð kr. 6,200,000,-
Urðarvegur 26: 236.9 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Ekkert
áhvílandi.

Verð kr. 11,800,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Fjarðarstræti 38: 130 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum í
þríbýlishúsi. Áhv. ca. 3,4 millj.
Möguleiki á lánum að fjárhæð
4,9 millj. Verð kr. 7,000,000,-
Hnífsdalsvegur 27: 182 m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðv.innr. Einnig 415 m²
iðnaðar- og viðg.húsnæði ásamt
lagerhúsnæði. Tilboð.
Seljalandsv. 20: 161,2 m² 5-6
herb. íbúð á efri hæð í tvíb.húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið
uppgerð. Áhv. ca. 5,2 millj. Verð
kr. 10,700,000,-
Tangagata 8a: 106,5 m² 4-5
herbergja íbúð á þremur hæðum.
Tilboð óskast.
Túngata 18: 89,2 m² 4ra herb.
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í
uppgerðu fjölb.húsi. Skipti á
minni eign mögul. Áhv. ca. 3,5
millj. Verð kr. 6,900,000,-

Hlíðarvegur 18: 64,5 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
1,7 millj. Tilboð óskast
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á jarð-

Vitastígur 9: 150 m² sér íbúð,
gerð úr tveimur íbúðum á efri-
og neðri hæð í 4ra íbúða húsi.
Sér inngangur. Falleg lóð.
Verð kr. 6,700,000,-
Búðarkantur 2: 205 m² Lager/
atvinnuhúsnæði á góðum stað
við höfnina, byggt úr
stálgrind, járnklætt og
einangrað.
Verð kr. 10,000,000,-

2ja herbergja íbúðir

hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
millj. Verð kr. 5,300,000,-
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu.
Verð kr. 6,000,000,-

hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu.
Verð kr. 4,300,000,-
Túngata 20: 53,4 m² íbúð á
3. hæð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið nýlega gert upp að utan.
Áhv. ca. 2 millj.
Verð kr. 4,900,000,-
Urðarvegur 78: 73,2 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölb.húsi ásamt
sér geymslu. Íbúðin er laus strax.
Áhv. ca. 2,7 milj. Öll tilboð
skoðuð.
Verð kr. 5,000,000,-

Bolungarvík
Aðalstræti 20: 98 m² íbúð á
2. hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 4,2 millj.
Verð kr. 7,200,000,-
Brunngata 12a: 68 m² íbúð á
efri hæð, að hluta undir risi, í
tvíb.húsi ásamt sér geymslu. Áhv.
ca. 1,8 millj.
Verð kr. 3,000,000,-
Fjarðarstræti 13: 80 m²íbúð á
efri hæð í tvíbýlishúsi. Tvö
aukaherbergi, eitt í kjallara og
eitt í risi. Áhv. ca. 1,5 millj.
Verð kr. 5,700,000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju

 3ja herbergja íbúðir

Seljalandsvegur 4a:
96,1 m² einbýlishús á 3 hæðum ásamt eignarlóð. Nýtt

þak, húsið tekið í gegn að utan, góðir möguleikar á
fjölgun herbergja. Verð kr. 5,200,000,-
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ÁÁ
Kristján Þór

Júlíusson,
bæjarstjóri á

Akureyri

línunni hjá Hlyni Þór

Fjórðungssambandið mótmælir hækkunum á þungaskatti

Geta numið á annan tug prósenta
og leiða til hækkunar vöruverðs

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga mótmælir harð-
lega þeim breytingum, sem
samþykktar hafa verið á gjald-
töku þungaskatts og þeim
hækkunum á honum sem

fyrirhugaðar eru. „Breytingin
leggst með verulegum þunga
á þá vöruflytjendur, sem keyra
á lengri leiðum. Hækkun
þungaskatts getur numið hátt
á annan tug prósenta og er

ljóst, að fyrirtækin munu ekki
geta borið þessa hækkun ein,
þannig að breytingin mun
leiða til gjaldskrárhækkunar
þessara fyrirtækja, sem svo
leiðir til hækkunar vöruverðs

á viðkomandi svæðum“, segir
í samþykkt stjórnarinnar.

Jafnframt hvetur stjórn
Fjórðungssambansins stjórn-
völd til að „leiðrétta það rang-
læti, sem flest í breyttri gjald-

töku þungaskatts og tekur
undir tillögur Landvara um
breytingar þess efnis, að vöru-
flytjendur hafi val um greiðslu
þungaskatts eftir mæli eða
fastagjaldi.“

,,Við hjónin
lögðum
okkar af
mörkum�
Hver er helsti munurinn á

því að vera bæjarstjóri á Ísa-
firði og á Akureyri?

Segja má, að það séu mis-
munandi verkefni sem við er
að glíma hverju sinni. Þau eru
mjög breytileg á milli staða.

Finnurðu einhvern mun á
pólitíkinni á Ísafirði og á
Akureyri? Er hún mildari
fyrir norðan?

Nei, pólitíkin er ekki svo
ýkja frábrugðin. Hins vegar eru
málefnalegri umræður hér en
var t.d. fyrir vestan. Munurinn
er kannski helst sá, að menn
ræða hlutina með öðrum hætti.

Skynsamlegri hætti fyrir
norðan?

Það má alltaf deila um, hvort
skynsamlegra sé að ræða hlut-
ina á rólegri nótunum eða vera
með hasar í kringum þá. Það
verður hver að velja sér þann
stíl sem honum hentar. Stund-
um getur verið ástæða til að
ræða hlutina með málefnalegri
hætti en oft er gert, og svo öf-
ugt. Menn verða að vera tilbún-
ir að nálgast málefnin frá mis-
munandi sjónarhornum.

Finnst þér betra að starfa
á Akureyri en hér?

Nei, ég kann alls staðar vel
við mig ef ég hef nóg verkefni.
Og þau eru næg hér eins og
þau voru fyrir vestan. Að því
leyti er ekki um sérstaka
breytingu að ræða.

Nú hefur komið fram í
fréttum, að fimmtán þúsund-
asti Akureyringurinn sé „í
hættu“. Hyggjast bæjaryfir-
völd bregðast við þessu með
annað hvort almennum að-
gerðum eða hver maður með
sértækum hætti?

Sjálfur get ég engu lofað um
að bregðast við með sama hætti
og ég gerði fyrir vestan! Þar
lögðum við hjónin vissulega
okkar af mörkum. En þetta er í
sjálfu sér ekki spurning um
fimmtán þúsundasta Akureyr-
inginn. Málið er, að lands-
byggðarfólk er að greiða at-
kvæði með fótunum, hvað sem
atkvæðavægi í þingkosningum
líður. Í þessum slag er enginn
einn staður umfram aðra sem á
undir högg að sækja.

Þú og fjölskylda þín hafið
það gott þarna nyrðra...

Já, við eigum gott samneyti
við allt og alla, eins og vera
ber. Rétt eins og fyrir vestan.
Þar áttum við fína daga.

Að síðustu bað Kristján Þór
Júlíusson fyrir bestu kveðjur
vestur.

Fullveldisfagnaður Grunnskóla Ísafjarðar

Þórunn Arna Kristjánsdóttir (Sandy), Aðalbjörg Sigurjónsdóttir (Frency), Ástrún Jakobs-
dóttir (Jay), Svandís Lilja Egilsdóttir (Marty) og Herdís Anna Jónasdóttir (Rizzo) á
sýningunni á föstudagskvöld.

Söngleikurinn
Grease sýndur
fyrir fullu húsi

Fu l l ve ld i s fagnaðu r
Grunnskóla Ísafjarðar var
haldinn í sal skólans sl.
föstudagskvöld. Stærsta
atriðið á fagnaðinum var
sýning á söngleiknum Gre-
ase, sem byggður er á
kvikmyndinni frægu með

John Travolta. Hátt í þrjátíu
manns taka þátt í sýningunni
með einum eða öðrum hætti,
leikendur, förðunarfólk, ljósa-
menn o.s.frv. Á fagnaðinum
voru um 250 manns og má
víst segja að það hafi verið
húsfyllir og jafnvel rúmlega

það og tóku gestir sýningunni
hið besta.

Barnasýning á leiknum var
síðdegis í gær og almenn sýn-

ing í gærkvöldi. „Draumur
okkar er svo að sýna milli jóla
og nýárs“, sagði Brynjar Már
Brynjólfsson, formaður fjár-
öflunarnefndar 10. bekkjar í
samtali við BB, en skipulagn-
ing fullveldisfagnaðarins
hvíldi að miklu leyti á hans
herðum. Af atriðum á fagnað-
inum má nefna, auk sýningar-
innar á Grease, hátíðarræðu
formanns nemendaráðs,
Hörpu Henrýsdóttur, og dans-
sýningu undir stjórn þýskrar
stúlku, Marion Frischeisen,
skiptinema við FVÍ, sem jafn-
framt hefur unnið við Félags-
miðstöðina á Ísafirði og í Bol-
ungarvík.

„Við fengum handritið frá
Borgarleikhúsinu“, sagði
Brynjar Már. „Hugmyndin að
þessu kom upp á vinabæja-
móti á Túnsbergi (Tönsberg)
í Noregi, sem sex nemendur
úr 10. bekk fóru á í haust.

Leikstjóri er Haukur Már
Helgason, kennari við GÍ.
Undirbúningurinn hófst
þegar í september með
ýmiskonar upphitunaræf-
ingum og spunaverkefnum,
en handritið fengum við í
byrjun október. Jafnframt
stóð til að fá þá geisladisk
frá Skífunni með karaoke-
útgáfu af söngleiknum, en
hann kom ekki fyrr en um
mánuði fyrir frumsýningu.
Þá var byrjað að æfa verkið
á sviði með söng og öllu
tilheyrandi. Síðustu dagana
æfðum við liggur við nótt
og dag. Á miðvikudaginn
vorum við t.d. á æfingu hér
í skólanum allt til miðnættis
– og svo varð þetta að
veruleika á föstudaginn“,
sagði Brynjar Már, sem má
vera hæstánægður með
útkomuna, eins og aðrir
sem að sýn-ingunni standa.

Ingvar Alfreðsson (Danny), Brynjar Már Brynjólfsson (Kenicke), Ásgeir Guðmundsson
(Roger), Gísli Rúnar Harðarson (Sonny) og Ómar Árni Jónasson (Doody).

Aðalsteinn Gunnarsson
vélsmiður stendur hér við
logsuðu á listaverki hjá
Steinum og málmum á
Þingeyri, en greint var frá
því nýja og merkilega fyrir-
tæki í síðasta blaði. Af frá-
sögninni þar mátti skilja,
að Aðalsteinn væri starfs-
maður hjá eigendum fyrir-
tækisins, en mergurinn
málsins er sá, að Steinar
og málmar eru í eigu þeirra
Aðalsteins og Ragnheiðar
Ólafsdóttur. Makar þeirra
eru síðan í vinnu hjá þeim
þegar svo ber undir.

Bílskúrinn að Aðalstræti
51 á Þingeyri er fullur af
margvíslegum tækjum og
vélum til steinaslípunar og
hvers konar vinnslu og

mörg af þeim tækjum
hefur Aðalsteinn einmitt
smíðað sjálfur.

Ísafirði

20% afsláttur
af gardínuefnum
til 12. desember

20% afsláttur
af gardínuefnum
til 12. desember
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Svona eiga
sýslumenn

að vera

Guðmundur Níelsson ,,Stones-áhugamaður" færir Ólafi Helga Kjartanssyni gítar að gjöf.

Rolling Stones-kvöld í Sjallanum

Svona eiga
sýslumenn

að vera
Eldheitir aðdáendur hljóm-

sveitarinnar The Rolling Ston-
es komu saman í Sjallanum á
Ísafirði sl. laugardagskvöld og
lyftu anda sínum í hæðir við
tónlist hinna síungu tónlistar-
manna, sem eru reyndar búnir
að vera á fullu síðustu þrjátíu
og sex árin og vel það.

Stones-kvöldið í Sjallanum
hófst með því, að ókrýndur
páfi og helsti áhugamaður og
sérfræðingur um The Rolling
Stones á Íslandi, Ólafur Helgi
Kjartansson sýslumaður á
Ísafirði, flutti dálitla tölu um
hljómsveitina. Einnig gat
hann sérstaklega dugnaðar og
eljusemi Guðmundar Níels-
sonar málarameistara á Ísa-
firði við að koma þessum
viðburði í framkvæmd.

Síðan horfðu menn (og
hlustuðu) á svolítil mynd-
bandabrot frá tónleikum The
Rolling Stones, áður en kom
til kasta hljómsveitar sem ekki
er vitað til að beri neitt nafn,
en hún lék ein níu lög The
Rolling Stones. Hljómsveit-
ina nafnlausu skipuðu þeir
Kristinn Níelsson, skólastjóri
Tónlistarskólans á Flateyri,
Sigurður Friðrik Lúðvíksson,
tónlistarkennari á Ísafirði,
Guðmundur Hjaltason, tón-
listarmaður m.m. á Ísafirði,
og Jón Svanberg Hjartarson,
lögreglumaður og trommu-
leikari frá Flateyri. „Hljóm-
sveitin var alveg þrælgóð“,
eins og einn Stones-unnand-
inn komst að orði og væntan-

Ólafur Helgi tekur lagið með
hljómsveitinni. Á myndinni
er einnig Kristinn Níelsson
gítarleikari.

Hjálmar Björnsson í góðum
,,fíling" á meðan hann hlust-
ar á Kristínu Hálfdánardótt-
ur.

lega hafa aðrir tekið undir það
í huganum, hafi þeir ekki gert
það upphátt.

Eftir að þessi fjögurra
manna hljómsveit hafði leikið
prógramm sitt komu menn úr
salnum og sungu nokkur lög
með henni. Ólafur Helgi
Kjartansson söng tvö lög,
fyrst Dead Flowers, sem
hljómsveitin hafði áður leikið,
og síðan alveg óundirbúið
lagið I Can´t Get No Satis-
faction, en með því lagi slógu
The Rolling Stones endanlega
í gegn árið 1965, eða fyrir
réttum þriðjungi aldar. Þá voru
The Rolling Stones þriggja
ára gamlir (þ.e. hljómsveitin).
Einnig tók Hilmar Elvarsson
lagið með hljómsveitinni í
Sjallanum.

Að sögn kunnugra mun
þetta hafa verið í fyrsta sinn,
sem núverandi sýslumaður á
Ísafirði syngur opinberlega
með hljómsveit.

Það bar til á fagnaði þess-
um, að Guðmundur Níelsson
færði Ólafi Helga að gjöf
rafmagnsgítar með áletrun-
inni Ólafur Helgi 1998 ásamt
tungunni frægu, sem sem
Andy Warhol málaði á sínum
tíma og hefur lengi verið ein-
kennismerki The Rolling
Stones. Væntanlega er tungan
í Mick Jagger að einhverju
leyti kveikjan að verki War-
hols, en öðrum þræði mun
tunga þessi komin úr ind-
verskri goðafræði. Skilyrði
fyrir gjöfinni var það, að Ólaf-

ur yrði búinn að læra gripin
að Satisfaction fyrir næsta
Rolling Stones-kvöld. Hann
mun þegar vera búinn að
semja við tiltekinn gítarleik-
ara um tilsögn.

Nú er að bíða og sjá hver
árangurinn verður.

Kristinn Níelsson og Guðmundur Hjaltason taka eitt af þeim fjölmörgu Stones-lögum sem
þeir fluttu ásamt hljómsveitinni á laugardagskvöld.

Axel Eiríksson úrsmiður
Aðalstræti 22, Ísafirði, sími 456 3023

Álfabakka 16, Reykjavík, sími 587 0706

Fontenay úr
Verð frá kr. 12.990.-

Fallegar jólagjafir!
Fjölbreytt úrval af úrum. Verð frá kr. 1.500.-
til 118.000.- Ný sending af G-Shock úrum.

Kr. 3.200.-

Kr. 6.800.-

Herra armbönd
með og án plötu,
Skartgripasett
úr gulli og silfri,
Skírnargjafir,
Skartgripaskrín,
Hnífaparasett,
Bakkar og kökudiskar,
Kristalvörur,
Kertastjakar
Vegg- og borðklukkur

Diskar og plattar úr
handmáluðu postulíni

með myndum
af heimsfrægum

listaverkum eftir Monet,
Klimt, Renoir, Van Gogh

og Macke
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Jólaskap!

Sumir hlutir breytast aldrei!

Skyrtur
Bindi

Peysur
Jakkar

Sumir hlutir breytast aldrei!

Skyrtur
Bindi

Peysur
Jakkar

Stretch
Flauelsbuxur
Ullarbuxur

Tilvalið í
jólapakkann

Jólaskap!

Bökum!

Útikerti
kr. 85.-
pr. stk.

Seríur
Jólaslöngur
Gluggaskraut

Seríur
Jólaslöngur
Gluggaskraut
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Maður sem
hefur komið
víða við

Maður sem
hefur komið
víða við
� samtal við Snorra Grímsson, stúdent í fyrsta árgangi MÍ, leiðsögu-

mann, formann foreldrafélagsins og afgreiðslumann í Ríkinu á Ísafirði
Það eru um fjögur ár síðan Snorri Gríms-

son fór í brennivínið, þ.e. gerðist afgreiðslu-
maður í Ríkinu á Ísafirði. Annars hefur sá

maður komið ákaflega víða við. Svo eitthvað
sé nefnt, þá var hann í fyrsta stúdentaár-

gangi Menntaskólans á Ísafirði. Hann hefur
(ekki endilega í þessari röð) unnið á Hótel

Sögu, stundað kennslu á Ísafirði og í Hrísey,
unnið verkamannavinnu og í frystihúsi,
numið frönsku, rekið billiardstofu, lagt

stund á ferðamálafræði í Englandi og verið
á vertíð í Grindavík. Hann var fastur starfs-

maður Ferðaskrifstofu Vestfjarða í fjögur-
fimm ár, stundaði nám í Póst- og símaskól-

anum, vann hjá póstinum á Ísafirði í tæp tvö
ár og var í þrjú ár vistarvörður á heimavist

MÍ ásamt Árnýju Herbertsdóttur eiginkonu
sinni. Hann var fyrsti blaðamaðurinn sem
ráðinn var að Bæjarins besta í árdaga. Og
hann er formaður Foreldrafélags Grunn-

skóla Ísafjarðar.
En síðast en ekki síst er

Snorri Grímsson hundkunn-
ugur í eyðibyggðunum norðan
Djúps og þrautreyndur leið-
sögumaður um þær slóðir (og
miklu víðar) um fjölda ára.
Hann hefur skrifað bók um
gönguleiðir um það svæði og
fleiri rit eru væntanleg frá hans
hendi með tíð og tíma ef guð
lofar.

Snorri er innfæddur Ísfirð-
ingur en móðirin kemur norð-
an úr Aðalvík og faðirinn úr
Steingrímsfirði. „Móðurætt
mína nær maður varla að rekja
út fyrir svæðið norðan Jökul-
fjarða fyrr en eitthvað í sjötta
eða sjöunda lið. Pabbi er aftur
á móti ættaður úr Breiðafirð-
inum“, segir hann.

Væri gaman að halda
nöfnum húsanna á Ísafirði

„Ég átti heima á sömu
hundaþúfunni hér á Ísafirði
fram undir þrítugt, enda þótt
ég hafi verið ár og ár í burtu.
Við áttum heima í gömlu húsi
inni á Seljalandsvegi, sem hét
Gunnarshólmi, rétt þar innan
við sem Urðarvegurinn kemur
niður á Seljalandsveg. Þetta
er þar sem kallað var inni á

Stakkanesi. Við bræðurnir
byggðum síðan nýtt hús á
sömu lóð við hliðina á því
gamla og rifum það svo.
Gunnarshólmi var lítill kofi
sem hafði verið fluttur þarna
á staðinn og síðan verið byggt
við. Á þessum tíma hétu húsin
öll hvert sínu nafni. Næst fyrir
utan var t.d. Skriða, sem
frændi minn byggði. Ég man
nöfnin á eiginlega öllum hús-
unum þarna inn með. Það væri
gaman að halda þessum nöfn-
um.“

– Þú ert ratvís víðar en á
Hornströndum...

„Já, það má alveg segja
það.“

Herborg langamma Snorra
átti á sinni tíð jörð í Miðvík í
Aðalvík, en hún hafði jarða-
skipti þegar eiginmaður henn-
ar fórst í Ritnum og fluttist þá
í Þverdal í Aðalvík, og átti þá
jörð líklega eitthvað fram á
þriðja áratug aldarinnar. „Eftir
það held ég að mitt fólk hafi
ekki átt neitt jarðnæði þarna,
því að afi og amma voru
vistráðin hér og þar í lausa-
mennsku og reyndar dó afi
rétt upp úr 1930. Þá splundr-
aðist fjölskyldan og fór út um
allt.“

Miðvíkurfólk í Aðalvík
– Þú átt rætur að rekja í

Miðvík. Ertu þá í ætt við
Snorra Hermannsson, Birgi
Valdimarsson, Jósef Vern-
harðsson, Ólaf Helga Kjart-
ansson, Óla Þ. Guðbjartsson
og allt þetta fólk sem ættað er
úr Miðvík?

„Já. Það er gaman að minn-
ast þess, að fyrir nokkuð
mörgum árum vorum við á
svipuðum tíma í stjórn Átt-
hagafélags Sléttuhreppinga,
Snorri Hermannsson, Birgir
Valdimarsson, Herborg og
Jósef Vernharðsbörn og gott
ef ekki Sigrún Vernharðsdóttir
líka. Og við áttum öll sömu
langömmuna úr Miðvík, sem
var einmitt Herborg sem áður
var getið. Þetta er allt náskylt.
Reyndar er þetta orðin ógnar-
stór ætt. Ég telst að vísu til
hliðargreinar, vegna þess að
Miðvíkurfólkið er venjulega
talið til Þorbergs og hans
kvenna, en önnur þeirra var
systir langömmu minnar og
en hin var dóttir hennar. Hann
kvæntist systurdóttur fyrri
konunnar.“

Fyrsta ferðin norður
– Nú ert þú þaulreyndur far-

arstjóri um kjálkann norðan
Djúps. Hvernig kom það til
að þú fékkst áhuga á Horn-
ströndum og Jökulfjörðum og
þessu svæði öllu og fórst að
ferðast þar um?

„Áhuginn vaknaði nú ekki
mjög snemma. Ég var í sveit
inni í Djúpi, og þá man ég að
systir mín fór með foreldrum
okkar norður í Aðalvík, eitt-
hvað um það leyti sem ég var
að nálgast fermingaraldur. En
það var ekki fyrr en 1973,
þegar ég var 19 ára, sem ég
fór norður í Hornvík á gamla
Fagganum í mjög fjölmennri
hópferð á vegum Átthagafé-
lags Sléttuhreppinga. Þar
komum við í blindþoku á
föstudagskvöldi, en þegar
langt var liðið á laugardaginn
sló þokunni frá litla stund,
þannig að maður sá Hælavík-

urbjarg. Svo dró fyrir aftur.
Þann dag gengum við á Horn-
bjarg, þrátt fyrir þokuna, og
sáum lítið nema rétt niður í
bjargið. En daginn eftir fórum
við að Hornbjargsvita og þá
fór að greiðast úr þoku og
skýjum og þá fórum við að
sjá eitthvað í kringum okkur.
Segja má, að þarna hafi ég
byrjað að fara eitthvað að ráði
um svæðið og kynnast því.
Árin á eftir fór ég venjulega í
ferðir átthagafélagsins, svo
sem að Hesteyri, Látrum og
víðar.“

Gönguleiðir á
Hornströndum

og Jökulfjörðum
„Svo var það eitthvað

skömmu fyrir 1980, að Jósef
Vernharðsson fékk mig með
sér að mála slysavarnaskýli í
Fljótavík og síðan að hlaða
með sér vörður í samráði við
Náttúruverndarráð. Upp úr því
fór ég að fara eitthvað veru-
lega þarna um og kynna mér
þessar slóðir nánar. Nokkru
fyrr eða 1975-76 hafði ég farið
til Englands og var að læra
skipulagningu ferðamála. Út
frá því spannst þetta ef til vill
enn meira. Í fyrstu fór ég nú
lítið í ferðir fyrir ferðafélögin,
heldur meira fyrir staka hópa,
en á þeim tíma gerði ég tölu-
vert af því að útvega ferða-
félögunum fararstjóra héðan.
En svo kom það upp, að Ör-
lygur Hálfdánarson, sem gaf

út Landið þitt, Ísland, fékk
áhuga á því að gefa út bók til
hliðar við Hornstrendingabók
eftir Þórleif Bjarnason, ef svo
má segja, bók um þetta svæði
eins og það birtist ferðamanni
nú á dögum. Og þess vegna
kom það til, að ég skrifaði
bókina Gönguleiðir á Horn-
ströndum og Jökulfjörðum
(1984). Hún er dálítið sérstök
að því leyti, að hún er ekki
aðeins leiðsögurit um land-
svæðið, heldur einnig um
sjálfa Hornstrendingabók, því
að hún er með tilvísanir í hana.
Á þessum tíma hafði ég áhuga
á miklu fleiru en bara að ferð-
ast um þessar slóðir. Ég hafði
jafnframt áhuga á því að kynn-
ast sögu svæðisins og glugga
líka svolítið í jarðfræðina.“

Skemmtilegasta kennslan
„Svo fór ég að fara meira í

ferðir hér í nágrenni Ísafjarðar
og í rútuferðir. Til dæmis var
ég leiðsögumaður hjá Vest-
fjarðaleið í tvö sumur á milli
Reykjavíkur og Ísafjarðar. Þar
var mjög gaman að vera og
maður lærði margt. Það var
skemmtilegt þegar verið var
að leggja af stað úr Reykjavík
og fólkið í rútunni hugsaði
með sjálfu sér: Hvað er þetta
gerpi að blaðra? En það kom
svo í ljós, að þeir sem voru
kunnugir á leiðinni höfðu
nokkuð gaman af þessu. Þegar
áð var á leiðinni var fólkið að
taka mig tali og bætti oft við
vitneskju mína og leiðrétti

mig. Þetta er skemmtilegasta
kennsla sem ég hef fengist
við og af þessu lærði ég líka
sjálfur ákaflega mikið.“

– „Gönguleiðirnar“ eru eina
bókin sem enn hefur komið
frá þinni hendi...

„Já, reyndar hefur verið
hugmyndin að reyna að gefa
hana út á ný og þá í eitthvað
breyttu formi. Við höfum talað
okkur saman við Gísli Hjartar
– „við þurfum að einhenda
okkur í þetta“, eins og hann
orðaði það um daginn – að
tvinna saman það sem við
höfum gert í þessu. Það sem
hann hefur skrifað hefur mest
komið út í ritum Útivistar. En
aftur á móti hefur lengi verið
í smíðum hjá mér bók eða
bækur í svipuðum anda, sem
ekki hefur ennþá orðið úr að
koma út.“

Gísli Hjartar og
ferðafélögin tvö

– Nú eruð þið Gísli báðir
gamalreyndir fararstjórar um
þessar slóðir. Er enginn met-
ingur milli ykkar?

„Ég hef að minnsta kosti
ekki fundið fyrir því. Það er
gaman að segja frá því núna
þegar svo langt er um liðið,
ætli það séu ekki um fimmtán
ár, en þá vorum við báðir
staddir í Hornvík, hvor með
sinn hóp, Gísli á vegum
Ferðafélags Íslands og ég á
vegum Útivistar. Á þeim tíma
var verulega mikill rígur á
milli Ferðafélagsins og Úti-



MIÐVIKUDAGUR 2. DESEMBER 1998      9

vistar. Við erum að spjalla
saman og ég held að það hafi
verið Gísli sem stakk upp á
því, hvort ekki væri rétt að
við færum bara saman með
hópana út í Hvannadal. Ég
hélt að það væri bara ágætt.
Gísli fór síðan fyrir en ég á
eftir og ég held að enginn hafi
verið ósáttur við þetta, nema
hvað mér skildist að forysta
Ferðafélagsins hafi ekki verið
neitt sérlega ánægð með
þetta.“

Þegar Vigdís var kosin

„Að fara fyrir hópum byrj-
aði upp úr námi mínu í Eng-
landi. Ég vissi að hér á Ísafirði
hafði verið deild í Ferðafélagi
Íslands. Ég endurlífgaði hana
og hún tórði í nokkur ár en
sofnaði aftur. Það vill helst
enginn standa í fyrirsvari í
svona löguðu, þótt fólk vilji
fara í stöku ferðir. Ég man
sérstaklega eftir einni ferð
sem við fórum helgina þegar
Vigdís Finnbogadóttir var
kosin forseti árið 1980. Við
fórum í Skálavík og gengum
undir Öskubak út í Keflavík
að Galtarvita. Veðrið á laugar-
deginum var mjög gott og
sólarlagið fagurt, en á sunnu-
dagsmorguninn var alveg
mígandi rigning, þannig að
segja má að við höfum verið
rekin heim til að kjósa. Svo
lagaðist veðrið aftur þegar leið
að kvöldi. En það er varla fyrr
en Ferðaskrifstofa Vestfjarða
verður til, sem ég fer að stunda
þetta að einhverju ráði á
launum.

Ég reyndi svo aftur að lífga
Ferðafélag Ísafjarðar við, en
þá lifði það afskaplega stutt.
En upp úr námskeiði fyrir
svæðisleiðsögumenn hér
vestra fyrir tveimur-þremur
árum var það lífgað enn á ný
og þá nefnt Ferðafélag Ísfirð-
inga, en það er miklu víðtæk-
ara og nær yfir allar Ísafjarð-
arsýslur. Hins vegar hefur það
ekki heldur gengið nógu vel,
þó að síst ætti að sitja á mér
að gagnrýna það.“

Aftur í barnaskólann

Snorri lauk landsprófi 1970
og þá passaði fyrir hann að
fara aftur í gamla barnaskóla-
húsið á Ísafirði, því að þá um
haustið tók Menntaskólinn á
Ísafirði til starfa og var þar til
húsa. „Ég var þar hjá Jóni
Baldvin og Bryndísi og var í
fyrsta árgangi stúdenta sem
útskrifuðust héðan. Ég kunni
þeirri skólavist vel, þótt um
það megi deila hversu mikið
maður hafi notað það nám.
Samt held ég að ég hafi haft
gott af því. Okkur Bryndísi
kom ekkert sérlega vel saman
í fyrstu. Við vorum þá saman
í bekk, við Gísli Ásgeirsson
frá Þúfum í Vatnsfjarðarsveit,
sem nú er kennari í Hafnar-
firði. Við vorum oft að kjafta
saman í tímum og með alls
konar vitleysu. Við tókum
okkur til og skrifuðum bréf,
hvor fyrir sig, og fengum aðra
nemendur til að skrifa upp á,
að við værum bekkjarvitleys-
ingar. Loks var farið á kenn-
arastofuna og þar átti að fá
Bryndísi til að skrifa undir.

Hún leit þetta mun alvarlegri
augum en við og kallaði okkur
á fund á skrifstofu skólameist-
ara, þar sem málið var rætt
fram og aftur. Og út úr því
kom að við urðum hinir bestu
vinir.“

Bryndís og skólafélagarnir
„Ég hef aldrei náð viðlíka

samkomulagi við nokkurn
kennara og Bryndísi, þegar
ég fékk að sleppa við öll
leiðinlegu, skriflegu mál-
fræðiverkefnin. Ég kunni þetta
allt og mér fannst þetta bara
vera tímafrek handavinna. Það
varð að samkomulagi, að á
meðan hún gæti ekki rekið
mig á gat í tímum, þá fengi ég
að sleppa við verkefnin.
Samningurinn stóð hið besta
og ég var mjög ánægður með
það. Í fyrsta stúdentahópnum
voru ýmsir heimamenn sem
eru hér enn, og einnig nokkrir
sem komu hingað í skóla og
búa hér ennþá. Meðal skóla-
systkina minna alveg frá því í
barnaskóla og til stúdents-
prófs man ég sérstaklega eftir
Einari Hreinssyni, Kristjáni
G. Jóhannssyni, Margréti
Gunnarsdóttur og Bjarna
Jóhannssyni. Á meðal sam-
stúdenta minna var líka Einar
Jónatansson úr Bolungarvík,
og af þeim sem komu hingað
í Menntaskólann og hafa
ílenst hér man ég eftir Ingu
Dan og Herdísi Hübner, en
sjálfsagt eru það fleiri. Þetta
var mjög sérstakur tími, að
taka þátt í því að búa til nýjan
skóla. Hann var ekki fjöl-
mennur og þess vegna var
mjög náið samband milli
nemendanna og einnig milli
nemenda og kennara.

Ég hafði hug á því að fara í
hótelskóla í Sviss og veturinn
eftir stúdentspróf vann ég á
Hótel Sögu og sótti jafnframt
frönskutíma. Ég fékk inni í
skólanum, en námskostnað-
urinn var svo mikill að það
var ekki nokkur leið fyrir mig
og Lánasjóður námsmanna
gat ekki gefið neitt ákveðið
svar við því til eða frá, hvort
þetta nám væri lánshæft.
Þannig að ekkert varð úr þeim
draumi.“

Tilvera okkar er
undarlegt ferðalag

„Þegar ég hætti við hótel-
skólann í Sviss fór ég í
ferðamálaskóla í Bourne-
mouth í Englandi. Þá kom
Lánasjóður námsmanna aftur
eftirminnilega við sögu og ég
treysti mér ekki til að vera þar
nema einn vetur. Ég kom aftur
heim til Ísafjarðar og vann
um tíma sem verkamaður í
bæjarvinnunni og einnig hjá
Íshúsfélaginu, en í millitíðinni
fór ég norður í land og kenndi
einn vetur í Hrísey. Þá fór ég
meðal annars að fást svolítið
við leiklist. Við sýndum víða,
m.a. í Grímsey, og þar var
aðsóknin meira en 100% –
sýningargestir voru fleiri en
allir eyjarskeggjar. Ég held ég
megi segja að ég hafi aldrei
ferðast á jafn margvíslegan
máta og á leiðinni þaðan aftur.
Fyrst sat ég á kerru aftan í
dráttarvél niður á bryggju og

fór þaðan um borð í vitaskipið
Árvakur, í Hrísey hljóp ég
heim og skipti um föt, fór síð-
an með ferjunni Sævari, sem
var lítill trébátur, upp á Ár-
skógssand, þaðan með bíl til
Akureyrar, þaðan með flugvél
til Reykjavíkur og loks með
strætisvagni til systur minnar
uppi í Árbæ. Það vantaði bara
hestinn!“

Í sveit í Svansvík

Frá átta ára aldri var Snorri
í sveit á hverju sumri í mörg
sumur í Svansvík í Djúpi. „Til
þess tíma má rekja það, að ég
fór að safna dálítið holdum
yfir veturinn, en áður hafði ég
verið alveg grindhoraður. Ég
hljóp um allt í sveitinni og
hafði mikið þol og át náttúr-
lega í samræmi við það. Svo
kom ég heim á haustin og þá
minnkaði hreyfingin mikið, en
ég hélt áfram að éta eins og
áður. Núna á seinni árum er
ég farinn að átta mig á því, að
inni í Djúpi er gósenland fyrir
gönguferðir.“

Kynntist konunni í
gönguferð á Ströndum

Snorri stundaði kennslu
nokkur ár, m.a. við Iðnskóla
Ísafjarðar, „en eftir að hann
færðist undir Framhaldsskóla
Vestfjarða gat ég ekki gengið
að kennslunni vísri, þar sem
ég hafði bara stúdentspróf og
ekki kennararéttindi.“ Hann
starfaði hjá póstinum á Ísafirði
um tvö ár og fór í Póst- og
símaskólann. Einnig fór hann
í leiðsögunám og var þá
jafnframt á vertíð í Grindavík.
Þá var hann búinn að kynnast
konunni sinni, Árnýju Her-
bertsdóttur ljósmyndara, sem
hefur rekið Ljósmyndastof-
una Myndás á Ísafirði í meira
en áratug. „Pabbi hennar er
Vestfirðingur, mamma hennar
Austfirðingur en sjálf er hún
fædd og alin upp fyrir sunnan.
Svo fluttumst við norður þegar
við byrjuðum að búa. Við
erum reyndar náskyld, pabbi
hennar og mamma mín eru
systkini, en við þekktumst
ekkert og kynntumst ekki fyrr
en í gönguferð norður á
Ströndum.“

Þau hjónin ráku um skeið
billiardstofu á Ísafirði ásamt
öðrum hjónum, en sá rekstur
gekk ekki sem skyldi, og má
segja að eitt af því sem
úrslitum hafi ráðið hafi verið
þegar skipt var um aksturs-
stefnu í einstefnugötunum á
Eyrinni.

Formaður Foreldrafélags
Grunnskóla Ísafjarðar

Snorri Grímsson er formað-
ur Foreldrafélags Grunnskóla
Ísafjarðar. Hann sóttist ekki
eftir því, heldur telur hann það
þegnskyldu sína sem faðir
þriggja barna í Grunnskólan-
um að taka þátt í því starfi.
Reyndar er ekki langt hjá for-
manninum og börnum hans í
skólann, því að fjölskyldan
býr á Heklunni (Aðalstræti
33), beint á móti skólanum.
Hann lítur svo á, að vanda-
málin hjá unglingunum megi

í mörgum tilvikum rekja til
hinna fullorðnu. Hvað ungur
nemur, gamall temur, segir
máltækið. Fyrirmyndir barn-
anna og unglinganna eru ein-
mitt hinir fullorðnu.

Tilkoma bjórsins hefur haft
bæði jákvæðar og neikvæðar
afleiðingar, að mati Snorra.
„Að sumu leyti virðist bjórinn
hafa orðið til þess, að minna
er um stórfelldar drykkjusam-
komur en áður var. Á hinn
bóginn hefur hann vafalaust
leitt til meiri drykkju barna
og unglinga.“ Snorri gagnrýn-
ir skipulag útivistartíma barna
og unglinga – og ekki síður
„útivistartíma“ fullorðna
fólksins. „Á Íslandi eru nánast
allir skemmtistaðir nætur-
klúbbar.“

Í Ríkinu
Í tengslum við starf sitt í

Ríkinu á Ísafirði hefur Snorri
farið á smökkunarnámskeið
til þess að verða hæfari að
leiðbeina viðskiptavinunum.
Annars er hann lítt hneigður
til áfengisdrykkju, þó að hann
„smakki það“ einstöku sinn-
um. Því má segja að í hans
tilviki hafi ekki verið ráðinn
minkur til starfa í hænsnabúi,
eins og einhver komst að orði.

Að sumu leyti má það virð-
ast sérkennileg staða, að hafa
atvinnu sína af áfengissölu og
vera jafnframt formaður for-
eldrafélags í grunnskóla, þar
sem eitt af viðfangsefnunum
hlýtur að vera barátta gegn
áfengisneyslu. Það hefur
komið fyrir Snorra, að af-
greiða ungling undir lögaldri.
Í fyrsta sinn framvísaði við-
komandi unglingur einhverju
skírteini sem var falsað eða
fengið að láni, og eftir það
þekktu afgreiðslumennirnir
hann og báðu hann ekki um
skilríki. Svo kom lögreglan í
eftirlitsferð í verslunina og
bað piltinn að sýna ökuskír-
teini, enda var hann á bíl. Þeg-
ar hann sýndi skírteinið kom í
ljós, að hann hafði ekki aldur
til að mega kaupa áfengi.

Sextán
síðna lit-
prentaðri
jólagjafa-
handbók
BB verður
dreift í öll

hús á
norðan-
verðum

Vestfjörð-
um, föstu-
daginn 11.
desember.

Kópavogur! - ...
Þessi orð eru rituð í upphafi fullveldisdagsins 1. desember

1998. Nú eru hvorki meira né minna en 80 ár frá því Ísland
öðlaðist fullveldi. Um er að ræða merkasta áfangann í baráttunni
fyrir frelsi og sjálfstæði íslensku þjóðarinnar. En hvernig hefur
okkur miðað þessi 80 ár? Nú eru Íslendingar nærri 275 þúsund,
en héldu fullveldisdaginn í skugga spönsku veikinnar, fámenn
og hnípin þjóð í vanda en með stóra drauma. Sumir hafa ræst.

En bera Íslendingar enn sömu vonir og þrár í brjósti og fyrir
síðustu aldamót, þegar leiðin gat ekki legið annað en upp á við,
fram á veginn? Vísast mætti halda því fram, en hraðinn og
kröfur nútímans eru með þeim hætti að börn, sem nú alast upp
gera sér enga grein fyrir hugtakinu þjóðernisvitund. Sjónvarpið
hefur gegnið af henni dauðri. Veruleikinn er í sjónvarpinu og
fjölmiðlunum, að ógleymdum kvikmyndahúsunum.

Í raun hefur sjálfstæðisbarátta Íslendinga snúist um að ná
tökum á fjárhag þjóðarinnar, sem gjarnan vill eyða meiru en
hún aflar. Í þeim tilvikum koma einnig upp raddir um ójafna
skiptingu gæðanna. Svo hefur alltaf verið og
litlar líkur á því, að kennisetningar ,,mannvina”,
sem kenndu sig við sósíalisma og eru löngu
dauðir, breyti þar nokkru um. Framtíð
þjóðarinnar og sjálfstæði byggist á því
að fólk vilji búa hér, það er á Íslandi,
og þá undirstrikað Íslandi öllu.

....- næsti bær...
Enn hallar á landsbyggðina

gagnvart höfuðborgarsvæðinu.
Þangað flytja fleiri en þaðan.
Kannski er þetta óumflýjanleg
þróun. En um ágæti hennar eru
menn fráleitt sammála. Enda er
það svo, að til lengri tíma
verður byggð, sem einungis
nýtir lítinn hluta landsins,
mörgum annmörkum háð.
Ísland verður erfitt til byggðar
ef bróðurpartur þjóðarinnar býr
á suðvesturhorninu, en vill njóta
alls þess sem landið býður þegar þeim hentar, án byggðar þar.
Hver á  að sjá um þjónustu, löggæslu samgöngur og viðhald
nauðsynlegra mannvirkja.

Norðvestursvæðin í Kanada eru mjög strjálbýl, en búa við
veðurfar sem heldur flestum frá. Sama er ekki uppi á teningnum
á Íslandi. Og nú bætast þeir við sem telja að andlegri og
líkamlegri velferð sinni sé best borgið með því, að hálendið
verði ekki snert, að minnsta kosti ekki landsmönnum til aukinnar
velmegunar allra. Um það sjónarmið að vernda hálendið eru
margir sammála og sumir svelta sig fyrir málstaðinn.

Á sama tíma flykkist fólk til Kópavogs. Þar er greinilega
betra að búa, en í Reykjavík. Enda er svo komið að borgarstjórn
Reykjavíkur er nú að verða fremst í skattlagningu íbúa sinna,
gagnstætt því sem áður var, að skattleggja íbúana mildilega og
ganga á undan með góðri fjármálastjórnun. En sjálfsagt eru
vandamálin mörg. Enn mun fjölga í Kópavogi ef fram fer sem
horfir.

Þar er mikil uppbygging enda kallar nýkjörið þingmannsefni
sjálfstæðismanna í Reykjaneskjördæmi og forystumaður í
bæjarmálum Kópavogs á hærri tekjuskatta til ráðstöfunar fyrir
sveitarfélögin. Hann lýtur greinilega með mikilli velþóknun
yfir Fossvogslækinn og vill skattleggja íbúana hærra en nú er,
eins og gert er hinu megin við lækinn.

Gríðarlegar fjárfestingar sveitarfélaganna í hinum gamla
Seltjarnarneshreppi segja sína sögu um framtíðina. Fyrr eða
síðar mun íbúunum ofbjóða og fara annað.

...við útlönd!!
En vart munu íbúarnir snúa aftur út á land. Ungt fólk sem

ekki veit hvað þjóðernishyggja er fer tæpast út á land, að
óbreyttu. Það lýtur til útlanda og spyr sjálft sig og aðra hvar best
verður að búa annars staðar en á Íslandi. Nú á ungt vel menntað
fólk sem betur fer mikla möguleika á því að geta fengið vinnu
við sitt hæfi á Evrópska Efnahagssvæðinu, sem mun stækka á
næsta áratug. Þeir sem minna mega sín sitja heima.

Þetta er ekki fagur spádómur, En með honum er í raun verið
að segja að Kópavogur, þessi uppgangsbær, sé orðinn næsti
bær við útlönd. Þar mun fólki fjölga á suðvesturhorninu eitthvað
á næstunni, áður en þeir sem geta flutt beint af landsbyggðinni
til útlanda taka upp þann háttinn.

Hvar verður þá fullveldi Íslends og Íslendinga komið? Það er
hætt við því að þeir sem eftir sitja geti haft hálendið fyrir sig
soltnir eða saddir. Skiptir þá væntanlega engu hvort þeir svelta
sig af misskildum hugsjónaástæðum eða fá ekki að eta af
öðrum og verri ástæðum.

Hugsjónir ungs fólks á Íslandi mættu rísa hærra en svo að
svelta sig um jól, en ljúka þó föstunni fyrir áramótagleðina.
Aldamótamennirnir og –konurnar, sem gerðu sér vonir um gott
og fagurt mannlíf myndu sennilega hrista höfuðið hraustlega
yfir því hvernig komið er.

Menntun, fullveldi, heilbrigði fyrir allt eru góð og göfug
markmið. En til þess að þau verði að veruleika er fé nauðsynlegt.
Auðlindir landsins eru undirstaða þess að svo verði.
Stjórnmálamenn verða að finna milliveginn, sem hentar. Nægir
ekki landauðnarpostulum að fara til Djúpavíkur og horfa á hús
í auðn og finna engan í nágrenninu?

Nóg er auðnin í fyrrverandi byggð á Íslandi, svo ekki þurfi að
skerða kjör komandi kynslóða.

Til hamingju með fullveldið 80 ára.
-
 Stakkur.
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GARDÍNUBÚÐIN
Hafnarstræti 8, Ísafirði, sími 456 3430

Basil
Hafnarstræti 14
Sími 456 5210

Fyrir utan venjulegan
opnunartíma, verður opið
sem hér segir í desember:

Laugardaginn 5. desember kl. 10-16
Laugardaginn 12. desember kl. 10-18
Laugardaginn 19. desember kl. 10-22
Þriðjudaginn 22. desember kl. 10-21

Miðvikudaginn 23. desember kl. 10-23
Fimmtudaginn 24. desember kl. 10-12

Ath!
Opið í hádeginu

í desember

Vorum að
taka upp
mikið úrval
af kjólum,
pilsum,
toppum
og margt,
margt fleira

Einar Halldórsson, Örn Ingólfsson, Gunnar Þórðarson og Tryggvi Guðmundsson voru á
meðal gesta í reisugildinu.

Nýja skíðalyftan á Seljalandsdal

Haldið upp á steypu-
lokin með gúllassúpu

Gildi var haldið í Skíð-
heimum á Seljalandsdal

sl. laugardagskvöld og
var þar boðið upp á
gúllassúpu og góða

drykki og tókst fagnað-
urinn með ágætum.

Tilefnið var að búið er að
steypa allar undirstöður

fyrir nýju skíðalyftuna.
Steypt hefur verið

síðustu 7 helgar, en
staurarnir verða sjö og

hafa verið steyptar
undirstöður fyrir einn

staur hverju sinni. Alls
hafa farið um 60 rúm-

metrar af steypu í
undirstöðurnar. Kjarninn

í steypuvinnunni hafa
verið um sjö manns, en

auk þeirra hafa tækni-
menn komið að verkinu.

Þetta hefur verið ákaf-
lega ströng vinna, og

segja sumir að steypu-
mennirnir hafi farið hver í

sína vinnu á mánudög-
um til þess að hvíla sig

milli helga.
Að sögn Tryggva

Guðmundssonar, eins af
frumkvöðlum verksins,

er nú verið að smíða

Þar voru einnig þeir Ásgeir Guðbjartsson skipstjóri og Ing-
ólfur Eggertsson í Póls.

sjálfa staurana í Skipa-
smíðastöðinni hf. á

Ísafirði og eru nokkrir
járniðnaðarmenn að því

starfi. Síðan verða
staurarnir sandblásnir
og zinkaðir, þannig að

ekki þurfi að mála þá á
hverju ári. Þeir verða

væntanlega settir á sinn
stað kringum áramót, og

verður það gert í einum

áfanga þegar þar að
kemur, enda mun það

taka tiltölulega skamm-
an tíma. Súpan með

gúllasinu rann ljúflega
niður í maga gildisgesta
í Skíðheimum og menn

gerðu sér jafnframt í
hugarlund hversu ljúft

yrði að renna sér niður
aftur eftir að hafa farið

upp með hinni nýju lyftu.

Þessir kappar hafa lagt sitt
af mörkum við uppsetningu
lyftunnar. F.v. Þröstur Jó-
hannesson, Magnús Helga-
son, Sigmundur Annasson,
Hafsteinn Sigurðsson og
Annas Sigmundsson.

Hjónin Inga Ósk Jónsdóttir
og Hálfdán Ingólfsson flug-
stjóri voru á meðal þeirra
sem fögnuðu áfanganum.

GARDÍNUBÚÐIN
Hafnarstræti 8, Ísafirði, sími 456 3430

Ísfirðingar –
Vestfirðingar!

Værðar-
voð er
góð jóla-
gjöf
Verð
 frá kr.
2.900.-

Fallegir
jóladúkar
í mörgum stærðum

Ný sending
af jólaefnum!

Basil
Hafnarstræti 14
Sími 456 5210
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Með kennarapróf í fisk-
vinnslu á Vestfjörðum

� rætt við Lidiu Nawrocka frá Póllandi og ísfirskan sambýlismann
hennar um mismuninn á lífinu í Póllandi og á Íslandi

Í notalegri íbúð í fjölbýlishúsi í Krókn-
um á Ísafirði búa þau Lidia Nawrocka

frá Póllandi og Fjölnir Már Baldursson
verslunarmaður. Næsta hús handan

götunnar er reyndar hraðfrystihús Íshús-

félags Ísfirðinga, þannig að ekki er langt
í vinnuna fyrir Lidiu eftir að hún fór að

starfa þar, en áður vann hún í Hrað-

frystihúsinu í Hnífsdal. Sambúð þeirra
Lidiu og Fjölnis hefur staðið á þriðja ár

og senn er von á fjölgun á heimilinu,
þannig að hún er nú komin í barnsburð-

arleyfi úr Íshúsfélaginu. Lidia er meðal
þeirra fjölmörgu Pólverja, sem komið

hafa til Vestfjarða á liðnum árum úr
atvinnuleysinu heima og hafa að margra

áliti hreinlega bjargað fiskvinnslunni
hér. Lidia Nawrocka og Fjölnir Már Baldursson.

Lidia Nawrocka er 36 ára að aldri en lítur vissulega út fyrir
að vera miklu yngri. Hún er barnakennari að mennt og kom til
Íslands frá Póllandi fyrir fjórum árum ásamt sex öðrum konum,
gagngert til að vinna hér í fiski. Fyrstu þrjú árin starfaði hún í
Hnífsdal en síðasta árið hefur hún unnið á Ísafirði. Lidia er frá
baðstrandarbænum og ferðamannabænum Sopot á Eystrasalts-
strönd Póllands, milli hafnarborganna Gdansk og Gdynia.

Við setjumst að expressó-kaffi á hlýlegu og vistlegu heimili
Lidiu og Fjölnis Más við Fjarðarstrætið og ræðum einkum um
muninn á Íslandi og Póllandi og lífinu og kjörunum og
siðvenjunum í þessum löndum. – Ætli það sé helst munurinn
á lífskjörum hér og heima í Póllandi sem rekur fólk þaðan,
margt af því langskólagengið, í fiskvinnslu norður á hjara
veraldar?

Atvinnuleysið ræður meiru en kjörin

„Launin hér eru mun hærri“, segir Lidia, „en verðlagið hér
er líka hærra. Verðlag er mjög lágt í Póllandi. Það kostar
sáralítið að bregða sér á kaffihús og þar gerir fólk miklu meira
af því að hitta vini og kunningja með þeim hætti en hér. Hins
vegar hefur atvinnuleysið í Póllandi væntanlega ráðið meiru
um að Pólverjar hafa leitað til Íslands eftir vinnu. Enda þótt
mikill uppgangur hafi verið í pólsku atvinnulífi á síðustu
árum, þá situr alltaf einhver hópur eftir, í sumum tilvikum
heilu stéttirnar.“

Pólska samfélagið á Vestfjörðum

Pólskt verkafólk er ótrúlega fjölmennt í byggðunum á
norðanverðum Vestfjörðum ef miðað er við fólksfjölda. Lang-
mest er af kvenfólki; karlmennirnir eru sárafáir. Á svæðinu frá
Bolungarvík og Súðavík og til Þingeyrar eru líklega hátt á
annað hundrað Pólverjar, þar af stærsti hlutinn á Þingeyri eða
um 60-70 manns. Margir hafa dvalist hér lengi og ýmsir fest
ráð sitt, en sumir koma til að vinna hér í sex mánuði eða svo
og fara svo aftur. Af þeim sjö konum sem komu í hópi Lidiu
fyrir fjórum árum eru þrjár enn á Íslandi, þar af tvær hér vestra,
og allar komnar í sambúð. Þau Fjölnir hafa búið saman í rúm
tvö ár og eiga von á barni fljótlega eftir áramótin, þannig að
Lidia hefur tekið sér hlé frá vinnunni um sinn.

Fyrstu jólin sín á Íslandi hélt Lidia í verbúð í Hnífsdal að
pólskum hætti með löndum sínum. Um jólin fyrir tveimur
árum fór Fjölnir hins vegar með Lidiu í heimsókn til tengdafólks
síns í Póllandi. Þar á hún þar átján ára dóttur, sem er í skóla á
vetrum en hefur komið til Íslands til móður sinnar tvö síðustu
sumur.

Helsti hátíðamaturinn er fiskur
Jólahald í Póllandi er talsvert frábrugðið því sem hér tíðkast.

Miklu meira er lagt upp úr jólagjöfum á Íslandi en í Póllandi.
Helsta jólamáltíð Pólverja er á aðfangadagskvöld, enda er

hátíðablærinn meiri þá en á sjálfan jóladag, og þá er alls ekki
borðað kjöt, heldur fiskréttir, grænmetisréttir og súpur. „Þetta
er flottur matur og margir og fjölbreyttir réttir“, segir Fjölnir.
Ein helsta fisktegundin á jólaborðinu er hinn frægi vatnakarpi,
feitur og fallegur og væntanlega heldur fágætur á íslenskum
borðum. Þar eru líka salöt ýmiskonar, ávaxtasúpur og sérstakar
kökur með fyllingu af sveppum og ýmsu öðru góðgæti. Á fyrri
árum var fiskurinn ekki ríflega útilátinn, ekki einu sinni á
jólunum, en þeim mun meira um grænmetisrétti og súpur.
Fólk hafði hreinlega ekki efni á því að kaupa mikinn fisk og
hann var því aðeins til hátíðabrigða. Af trúarástæðum neyta
kaþólskir ekki kjöts á aðfangadag, en kaþólska kirkjan er
mjög öflug í Póllandi.

Á Íslandi er fiskur tiltölulega ódýr í samanburði við það sem
gerist suður í Evrópu. Fyrir utan trúarástæður er hann einnig
þess vegna sérstakur hátíðamatur hjá Pólverjum. Margvíslegir
fínir síldarréttir eru þar í hávegum.

Brauðið brotið í sameiningu
Hátíðarmáltíðin á aðfangadagskvöldið í Póllandi hefst klukk-

an sex með því að fjölskyldan brýtur brauðið í sameiningu.
Hver um sig fær sérstakt þunnt brauð, svipað oblátu en öllu
stærra, og brýtur af og síðan skiptist fólk á brauðbitum og
óskar hvert öðru velfarnaðar. Svo er farið með bæn í sameiningu
áður en tekið er til við hátíðarmatinn. Um miðnætti fara
margir til messu. Í öllum kaþólskum kirkjum í Póllandi hefur
þá verið komið fyrir líkönum af fjárhúsinu og jötunni í Betle-
hem, þar sem vitringarnir þrír frá Austurlöndum færa nýfæddu
Jesúbarninu gjafir og votta því virðingu sína. Talsverður
metnaður er milli kirkna um að líkanið sé sem best úr garði
gert. Á heimilum eru jólatré líkt og á Íslandi.

Harðfiskurinn í miklum metum

Lidia hefur aldrei bragðað íslenskan hákarl, og reyndar
borðar húsbóndinn hann ekki heldur, þótt vestfirskur sé að ætt
og uppruna. Aftur á móti er íslenski harðfiskurinn í miklum
metum hjá Lidiu. Á heimaslóðum hennar borðar fólk helst
ekki kindakjöt. Undirrituðum er minnisstætt frá dvöl sinni í
Þýskalandi á sínum tíma, að þar þótti lambakjöt hinn versti
matur. Aftur á móti er svínakjöt oft á borðum í Póllandi og
ekki síður kjúklingar, enda eru þeir mjög ódýrir.

Samheldni pólska verkafólksins töluverð

– Eru mikil samskipti og félagslíf hjá Pólverjum innbyrðis
hérna?

„Samskiptin og samheldnin eru talsverð og Pólverjarnir
halda sig töluvert mikið út af fyrir sig. Það fer einkum eftir
vinnustöðum. Þeir sem vinna saman hittast oft utan vinnunnar
líka“, segir Lidia. Þegar hún bjó í verbúð í samfélagi við landa
sína umgekkst hún þá mest og hópurinn náði þá takmörkuðum

tengslum við innfædda. Slíkt hefur vissulega tafið fyrir ís-
lenskunáminu hjá fólkinu. Þetta breyttist mikið þegar hún fór
búa í eigin íbúð með íslenskum manni.

– Er mikið um að pólskar stúlkur séu komnar í sambúð með
Íslendingum?

„Já, talsvert er um það, en ekki síður að pólsku stúlkurnar
hafi farið í sambúð með erlendum mönnum sem hingað hafa
komið til vinnu frá ýmsum löndum.“

Fjölnir Már: „Hins vegar er ekki óeðlilegt, að þegar allur
þessi kvennablómi kemur hingað í plássin renni ungir heima-
menn hýru auga til stúlknanna og eitthvað meira verði út því.“

Ekki á förum til Póllands

Meðal þess sem Lidiu finnst ólíkt með vestfirskum bæjum
og því sem hún átti að venjast heima, er hvað samfélögin hér
eru lítil. Í ljósi þess að efnahagur og atvinnuástand í Póllandi
fer batnandi ár frá ári má spyrja: – Eigið þið einhverja drauma
um að flytjast til Póllands með tíð og tíma?

„Nei, við höfum ekki nein áform um það“, segir Fjölnir.
„Hins vegar á Lidia íbúð heima í Póllandi, sem okkur langar
til að gera upp. Dóttir hennar er að ljúka menntaskóla. Ef hún
fer síðan í háskóla á heimaslóðum er ætlunin er að hún geti
notað íbúðina eftir að búið er að gera hana upp. Hins vegar
kemur líka til greina að hún komi til Íslands og stundi nám í
Háskóla Íslands, þegar hún hefur náð nægilegum tökum á
íslenskunni.“

Langskólagengið fólk í fiski á Vestfjörðum

Það vakti athygli fyrir nokkrum árum, þegar hingað var að
koma hámenntað fólk úr atvinnuleysinu í Póllandi til að vinna
í fiski – verkfræðingar, læknar, arkitektar, tölvufræðingar
o.s.frv. Það kemur í ljós, að Lidia á að baki tveggja ára
kennaraháskólanám og hefur réttindi sem kennari í leikskóla
og barnaskóla upp í tíu ára aldur. Ein þeirra kvenna sem komu
samtímis henni til Íslands var fatahönnuður að mennt. Þeir
Pólverjar sem hafa komið hingað allra síðustu árin eru hins
vegar fyrst og fremst verkafólk og bændafólk utan af landi.

Veturnir ólíkir og vindurinn hvimleiður

– Hvernig er íslenski veturinn?
„Hann er nú ekki svo kaldur“, segir Lidia. „Frostið er

yfirleitt meira á veturna heima í Póllandi en hér, en jafnframt
eru þar stillur að öllum jafnaði, logn og sólskin á hverjum degi
langtímum saman. Hér er veður miklu óstöðugra og
hríðaráhlaupin og stórviðrin hér eru miklu harðari en ég á að
venjast að heiman. Hér getur komið alveg brjálað veður og
þessi sífelldi vindur finnst mér dálítið hvimleiður! En sumurin
eru góð. Þá skreppum við til Flateyrar og Þingeyrar og inn í
Djúp og það er ákaflega gaman að fara í berjamó þegar sumri
hallar.“ –h.
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Allir fá þá eitthvað
fallegt...

Teitur tíma-
flakkari

Forlagið hefur sent frá
sér nýja bók eftir Sigrúnu
Eldjárn sem ber heitið
Teitur tímaflakkari. Sigrún
hefur samið á annan tug
barnabóka sem notið hafa
gífurlegra vinsælda meðal
íslenskra barna.

Þá hefur hún mynd-
skreytt allar sínar bækur
auk bóka annarra höf-
unda og hlotið margvís-
lega viðurkenningu fyrir
verk sín.

Saga af
stúlku

Forlagið hefur sent frá
sér skáldsöguna Saga af
stúlku eftir Mikael Torfa-
son. Bókin segir frá Auði
Ögn Arnardóttur, bráðfall-
egri 17 ára Reykjavíkur-
mey sem hefur ekki hug-
mynd um í hvorn fótinn
hún á að stíga.

Mikael skapar hér dul-
arfulla sögu þar sem hug-
tök eins og kynhegðun fá
nýja merkingu. Inn í sögu-
þráðinn blandast höfund-
arrödd sem á eftir að
koma þægilega á óvart.

Sæmundur
og stytturn-
ar hans

Forlagið hefur gefið út
bókina Sæmundur Valdi-
marsson og stytturnar
hans eftir Guðberg Bergs-
son.

Bók þessi kemur út í til-
efni af áttræðisafmæli Sæ-
mundar um leið og efnt er
til yfirlitssýningar á verkum
hans í Gerðarsafni í Kópa-
vogi. Bókin er prýdd fjölda
mynda af styttum Sæ-
mundar og um þær fjallar
Guðbergur af innsæi sem
fáum er gefið.

Kerling vill
hafa nokk-
uð fyrir
snúð sinn

Forlagið hefur sent frá
sér ævintýrið Kerling vill
hafa nokkuð fyrir snúð sinn
skreytt myndum Guðrún-
ar Hannesdóttur.

Í kynningu bókarinnar
segir: Einu sinni voru karl
og kerling í koti sínu. Þau
voru svo snauð að þau
áttu ekkert fémætt til í eigu
sinni nema snúð einn úr
gulli á snældu kerlingar.
Skammt frá kotinu var hóll
einn mikill. Það var trú
manna að þar byggi
huldumaður sá sem kall-
aður var Kiðhús og þótti
nokkur viðsjálsgripur. Svo
var það einn dag að
kerling týndi snúði sínum
og taldi að Kiðhús hefði
tekið hann.

Þegar BB kom í heimsókn í
Grunnskólann á Þingeyri um
daginn mætti hann í anddyr-
inu þessu unga fólki, sem var
á leið út í frímínútur ásamt
skólastjóranum sínum, Guð-
mundi Þorlákssyni.

Grunnskólinn á Þingeyri er
ákaflega vistlegur og þar er
snyrtimennska í fyrirrúmi. Að
sama skapi var ákaflega glað-
legur og óþvingaður bragur á
nemendum og ekki annað að
sjá en þeim liði vel í skólanum
sínum.

Demants-
brúðkaup

Demantsbrúðkaup eiga í dag, 2.
desember, hjónin Guðný Finns-
dóttir og Þórður Sigurðsson frá
Hnífsdal, nú íbúar á Hlíf, Ísafirði.

Um helgina tók lögreglan á
Ísafirði rússneskan sjómann
ölvaðan við akstur, en bílinn
hafði hann tekið ófrjálsri
hendi. Brottför skipsins sem
maðurinn var á tafðist vegna
þessa, en málið fékk flýtimeð-
ferð hjá embætti sýslumanns
og var gengið frá því í snar-
heitum svo að skipið kæmist
úr höfn.

Ölvaður Rússi
á stolnum bíl

Guðbjartur Ástþórsson, Rósa Magnúsdóttir og Sigríður Karlsdóttir skemmtu sér vel á árshátíð Básafells.

Fjölmenn árshátíð Básafells hf.

Eins og íbúafjöld-
inn í meðalstóru
sjávarplássi

Árshátíð Básafells hf. í Ísafjarðarbæ var haldin í
Íþróttahúsinu á Flateyri sl. laugardagskvöld. Hátíð-

ina sóttu um 320 manns, eða sem nemur íbúafjöld-
anum í meðalstóru sjávarplássi, enda voru þarna

starfsmenn fyrirtækisins á Ísafirði, Flateyri og
Suðureyri ásamt mökum sínum. Fagnaðurinn fór

hið besta fram. �Þetta var alveg sérstaklega flott í
alla staði og maturinn frá Hótel Ísafirði var alveg

yndislega góður�, sagði Jónína Kristinsdóttir á
skrifstofu Básafells á Ísafirði í samtali við BB. Meðal

skemmtiatriða var einsöngur Guðrúnar Jónsdóttur
við píanóleik Beötu Joó. Helga Braga kom að

sunnan og brá undir sig léttari fætinum ásamt
Þorsteini félaga sínum í Fóstbræðrum. Meðfylgjandi

myndir voru teknar á árshátíðinni. Það gerði Hrafn Norðdahl einnig sem hér sést íbygginn á
svip.

Þrír af stjórnendum Básafells tóku hressilega undir í fjölda-
söngnum. F.v. Arnar Kristinsson, Halldór Jónsson og Stein-
þór Bjarni Kristjánsson.

Helga Braga Jónsdóttir
skemmti gestum af sinni
alkunnu snilld.

Magnús Arnórsson skemmti sér
ekki síður vel en gaf sér þó tíma
til að klára eftirréttinn.

Hresst starfsfólk Básafells á árshátíðinni.

Aðalstræti 16 – Sími 456 3041
– meira en þig grunar –

Allir fá þá eitthvað
fallegt...

Opið alla
daga frá
kl. 11-18.

Opið
laugardaginn
5. desember

kl. 11-16.
Opið

laugardaginn
12. desember

kl. 11-18

Falleg innrömmun
er heimilisprýði

Komið og kynnið
ykkur ævintýraheim
amerísku stimplanna

Höfum bæði kerti og spil og
allt þar á milli í jólapakkana
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Blómaturninn
1 árs
Blómaturninn
1 árs Í tilefni

afmælisins
bjóðum við 20% afslátt af

 jólastjörnu og rósabúnt
á afmælisverði

Og ekki mál gleyma...
Jólaskreytingunum, Jólaservíettunum,
Jólakertunum, Jólatrénu, Jólakaffinu,
Jólakonfektinu og Jólagjöfunum...

... líka fyrir þá
sem eiga allt!

- í jólaskapi!

Opið
Laugardag kl. 10-18
og sunnudag kl. 13-18

Full búð
af gafavöru!
Mikið úrval ilma í
gjafapakkningum
t.d. Jean Paul Gaultier,
Issey Miyake, Calvin
Klein, Rochas, Yves
Saint Laurent, Lancome,
Fred Hayman´s, Hugo,
Kenzo og fleiri og fleiri.

Ko
md

u o
g s

ko
ða

ðu

Rúm 160x200 með
höfuðgafli og pífulaki

Rúm 160x200 með
höfuðgafli og pífulaki

Kr. 77.800.-

Mikið úrval af sængur-
verasettum.

Sængur og koddar

Austurvegurinn á Ísafirði

Um nokkurt skeið hefur öll
bílaumferð verið bönnuð um
Austurveginn á Ísafirði á
skólatíma, þ.e. frá kl. 8.15 til
kl. 15. Eina frávikið er umferð

Enn aka menn um
leiksvæði barnanna

strætisvagns sem flytur nem-
endur í og úr skóla. Formlega
séð er gatan útivistarsvæði
skólabarnanna meðan á skóla-
tíma stendur. Þetta aksturs-
bann gildir einnig fyrir þá sem
búa við götuna, svo og kenn-
ara. Þannig má kennari sem
leggur bíl sínum við götuna
fyrir kl. 8.15 að morgni ekki
hreyfa hann fyrir en eftir kl.
þrjú síðdegis.

Talsvert brögð eru að því
að bann þetta sé ekki virt.
Margir aka götuna endilanga
eins og þeim sýnist, en aðrir

virðast telja í lagi að bakka út
úr götunni. Lögum samkvæmt
telst akstur afturábak líka akst-
ur, þannig að hann er jafn-
óheimill á Austurvegi og akst-
ur áfram.

Þeir sem virða bann þetta
eru margir mjög ósáttir við að
öðrum skuli líðast að brjóta
það og aka á leiksvæði barn-
anna eins og ekkert sé. Lög-
reglan mun á næstunni fylgj-
ast vel með þeim sem brjóta
þetta bann og hafa sektabók-
ina upp á vasann.
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Dagskrá
2. desember - 8. desember

Dagskrá
MIÐVIKUDAGUR

2. DESEMBER 1998

13.00 Hún Antonía mín (e)
14.40 Ein á báti (13:22) (e)
15.35 Gæludýr í Hollywood (1:10)
16.00 Brakúla greifi
16.25 Guffi og félagar
16.45 Ómar
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (12:26)
21.00 Ellen (18:25)
21.35 Ally McBeal (14:22)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.45 Hún Antonía mín (e)
01.20 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
3. DESEMBER 1998

13.00 Kominn í herinn (e)
14.40 Heimildamynd um REM (e)

Heimildarþáttur um bandarísku
hljómsveitina sem notið hefur tölu-
verðra vinsælda.

15.45 Eruð þið myrkfælin? (12:13)
16.10 Guffi og félagar
16.30 Með afa
17.20 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Melrose Place (13:32)
21.00 Kristall (9:30)
21.35 Þögult vitni (14:16)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Glæpadeildin (9:13)
23.45 Við ystu mörk (e)

(Outland)
01.35 Kominn í herinn (e)

(In The Army Now)
Hressileg gamanmynd um Bones
Conway og félaga sem skrá sig í
heimalið hersins og ætla síðan að
hafa það gott á kostnað skattborgar-
anna. Aðalhlutverk: Pauly Shore,
Lori Petty og David Alan Grier.

03.05 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
4. DESEMBER 1998

13.00 Glæpadeildin (9:13) (e)
13.45 Listamannaskálinn (e)
15.25 Ekkert bull (2:13) (e)
16.00 Orri og Ólafía
16.25 Guffi og félagar
16.50 Gátuland
17.15 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Kristall (9:30) (e)
19.00 19>20
20.05 Elskan ég minnkaði börnin
20.55 Lygarinn

(Liar Liar)
Fletcher Reede er útsmoginn lög-
fræðingur og sérfræðingur í að hag-
ræða sannleikanum. Aðalhlutverk:
Jim Carrey, Maura Tierney og
Jennifer Tilly.

22.20 Rockford - refsing og glæpur
(Rockford Files: Punishment & Crime)
Jim Rockford hittir fyrir tilviljun
gamla kærustu sína, Megan Doug-
herty, sem er nú fráskilin tveggja
barna móðir. Ástin kviknar á ný og
Megan fær Rockford til að aðstoða
frænda sinn, Patrick Dougherty, en
einhver úr rússnesku mafíunni virðist
hafa lagt fé honum til höfuðs. Aðal-
hlutverk: James Garner, Kathryn
Harrold og Joe Santos.

23.50 Jade (e)
Háspennumynd þar sem valdatafl og
sjóðheitar ástríður tvinnast saman í
þéttriðnu svikaneti. Aðalhlutverk:
David Caruso, Linda Fiorentino og
Chazz Palminteri.

01.25 Uns dagur rís
(The Allnighter)
 Aðalhlutverk: Susanna Hoffs, Dedee
Pfeiffer og Joan Cusack.

03.00 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
5. DESEMBER 1998

09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa
11.10 Bíbí og félagar
11.35 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Alltaf í boltanum
12.30 NBA tilþrif
12.55 Töfrasnjókarlinn
14.45 Enski Boltinn
16.55 Oprah Winfrey
17.40 60 mínútur (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Vinir (18:24)
20.40 Seinfeld (9:22)
21.15 Krókur á móti bragði

(Citizen Ruth)
Flækingurinn Ruth Stoops fær
óvæntar fréttir þegar hún er handtekin
enn einu sinni. Hún er ófrísk og á yfir
höfði sér kæru fyrir að sniffa ólögleg
efni. Í steininum kynnist hún konum
sem handteknar hafa verið fyrir að

mótmæla fóstureyðingum. Þær fá
Ruth fljótlega leysta úr haldi gegn
tryggingu og vilja annast hana þar til
barnið kemur í heiminn. Málið er
bara að Ruth ætlaði sér kannski að
leysa málið á annan hátt...  Aðalhlut-
verk: Laura Dern, Swoosie Kurtz og
Kurtwood Smith.

23.05 Ég heiti ekki Rappaport
(Ég heiti ekki Rappaport)
Bíómynd sem gerð er eftir frægu
Tony-verðlaunaleikriti Herbs Gardn-
ers. Aðalpersónurnar eru gamlingj-
arnir Nat Moyer og Midge Carter
sem sitja alla daga saman á bekk í
Miðgarði í New York. Aðalhlutverk:
Walter Matt-hau, Ossie Davis, Amy
Irving og Craig T. Nelson.

01.20 Á framfæri réttvísinnar (e)
(Jury Duty)
 Aðalhlutverk: Pauly Shore, Stanley
Tucci og Tia Carrere.

02.50 Húðflúrið (e)
(A Sailors Tattoo)
Spennumynd sem gerist í framtíðinni.
Aðalhlutverk: Alexandra Paul, Mart-
in Kemp, Adam Ant og Grace Jones.

04.15 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
6. DESEMBER 1998

09.00 Í erilborg
09.25 Köttur út’ í mýri
09.50 Brúmmi
09.55 Tímon, Púmba og félagar
10.20 Andrés Önd og gengið
10.45 Urmull
11.10 Unglingsárin (6:13) (e)
11.35 Nancy (11:13)
12.00 Skáldatími (7:12) (e)
12.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.00 DHL deildin í körfubolta
17.30 Gerð myndarinnar Titanic
18.00 Jólastjarna (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (17:25)
20.40 Heima (10:12)

Sigmundur Ernir heimsækir Ingólf
Guðbrandsson í Laugarásinn.

21.10 Fangabúðirnar (1:2)
(Andersonville)
Sannsöguleg mynd sem gerist í
alræmdum fangabúðum Suðurríkja-
manna í bandaríska Þrælastríðinu.
Fangar úr her Norðurríkjamanna
hírðust við afar slæman kost í Ander-
sonville og dóu unnvörpum. Á árun-
um 1864-1865 voru fleiri en 45.000
fangar þar og af þeim létu um 13.000
lífið. Síðari hluti er á dagskrá annað
kvöld. Aðalhlutverk: Jarrod Emick,
Frederic Forrest, Cliff Deyoung og
William H. Macy.

22.40 60 mínútur
23.35 Áfallið

(Family Divided)
Karen Billingsley er hamingjusam-
lega gift tveggja barna móðir. Það
virðist allt vera í blómanum hjá fjöl-
skyldunni þar til dag einn að Karen
berst það til eyrna að sonur hennar
hafi tekið þátt í hópnauðgun. Aðal-
hlutverk: Faye Dunaway, Stephen
Collins og Cameron Bancroft.

01.05 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
7. DESEMBER 1998

13.00 Á meðan þú svafst (e)
14.40 Ally McBeal (6:22) (e)
15.20 Vinir (6:25) (e)
15.45 Spékoppurinn
16.05 Köngulóarmaðurinn
16.25 Guffi og félagar
16.50 Úr bókaskápnum (e)
16.55 Lukku-Láki
17.20 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn

18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Ein á báti (14:22)
20.55 Fangabúðirnar (2:2)
(Andersonville)
Síðari hluti spennandi og áhrifaríkrar
framhaldsmyndar sem gerist í  ill-
ræmdum fangabúðum Suðurríkja-
manna í Þrælastríðinu

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.45 Á meðan þú svafst (e)
01.25 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
8. DESEMBER 1998

13.00 Chicago-sjúkrahúsið (12:26)
13.45 Elskan ég minnkaði börnin
14.30 Listamannaskálinn
15.25 Rýnirinn (18:23) (e)
15.50 Í Sælulandi
16.15 Guffi og félagar
16.35 Sjóræningjar
17.00 Simpson-fjölskyldan
17.20 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Ekkert bull (3:13)
20.35 Handlaginn heimilisfaðir
21.10 Söknuður

Þegar sú hugmynd kom upp að gera
plötu til minningar um Vilhjálm  Vil-
hjálmsson á 20 ára dánarafmælinu
hans var ákveðið að leita til nokkurra
af helstu söngvara landsins. Nú er
platan komin út og verður hún kynnt
hér í þessum þætti.

22.00 Fóstbræður (1:8) (e)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Blóðbragð (e)
00.15 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
2. DESEMBER 1998

11.30 Skjáleikurinn
13.30 Alþingi
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsins (2:24)

Stjörnustrákur
18.05 Myndasafnið
18.30 Ferðaleiðir
Ævintýraferð með Bettý (4:6)
19.00 Andmann (8:26)
19.27 Kolkrabbinn
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins (2:24)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.35 Víkingalottó
20.45 Mósaík
21.30 Laus og liðug (18:22)
22.00 Nýi presturinn (5:12)
23.00 Ellefufréttir
23.20 Handboltakvöld
23.35 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
3. DESEMBER 1998

10.30 Alþingi
16.30 Handboltakvöld
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsins (3:24)
18.05 Stundin okkar
18.30 Andarnir frá Ástralíu (7:13)
19.00 Heimur tískunnar (9:30)
19.27 Kolkrabbinn
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins (3:24)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.45 Óskalög

Elísa María Geirsdóttir, söngkona í
hljómsveitinni Bellatrix, syngur
nokkur af uppáhaldslögunum sín-
um við undirleik hljómsveitar.

21.10 Fréttastofan (5:13)
21.35 Kastljós
22.10 Bílastöðin (10:24)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
4. DESEMBER 1998

11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsins (4:24)
18.05 Þytur í laufi (65:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Allt í himnalagi (9:22)
19.27 Kolkrabbinn
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins (4:24)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.50 Stutt í spunann
21.25 Einn hring enn

(Once Around)
Bandarísk bíómynd frá 1991 um
ástarsamband sölumanns og bældr-
ar konu í Boston, og fjölskyldu-
flækjur sem af því hljótast. Aðal-
hlutverk: Richard Dreyfuss, Holly
Hunter, Danny Aiello, Laura San
Giacomo og Gena Rowlands.

23.25 Togstreita (1:2)
(Undue Influence)
Bandarísk sakamálamynd frá 1996
um konu sem lendir í hremmingum
eftir að seinni kona mannsins
hennar er myrt. Seinni hluti mynd-
arinnar verður sýndur á laugardags-
kvöld. Aðalhlutverk: Brian Denn-
ehy, Patricia Richardson og Jean
Smart.

00.50 Útvarpsfréttir
01.00 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
5. DESEMBER 1998

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Þingsjá
10.50 Skjáleikurinn
14.10 Auglýsingatími
14.25 Þýska knattspyrnan

Bein útsending frá leik í efstu deild.
16.15 Leikur dagsins

Bein útsending frá leik í SS-
bikarkeppni karla.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsins (5:24)
18.05 Einu sinni var...  (7:26)
18.30 Gamla testamentið (6:9)
19.00 Stockinger (1:7)

Austurrískur sakamálaflokkur.
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins (5:24)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Lottó

20.50 Enn ein stöðin
21.20 Lífvörðurinn

(The Bodyguard)
Bandarísk bíómynd frá 1992. Fyrr-
verandi leyniþjónustumaður gerist
lífvörður poppstjörnu eftir að henni
berast hótunarbréf. Aðalhlutverk:
Whitney Houston og Kevin Costner.

23.35 Togstreita (2:2)
(Undue Influence)
Bandarísk sakamálamynd frá 1996
um konu sem lendir í hremmingum
eftir að seinni kona mannsins hennar
er myrt. Aðalhlutverk: Brian Denne-
hy, Patricia Richardson og Jean
Smart.

01.05 Útvarpsfréttir
01.15 Skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
6. DESEMBER 1998

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.40 Skjáleikur
13.10 Myndasögur í eina öld
14.05 Tom Jones á tónleikum

(Tom Jones: For One Night Only)
Upptaka frá tónleikum með söngvar-
anum góðkunna í London. Ásamt
honum koma fram gítarleikarinn
Mark Knopfler, söngkonan Toni
Braxton og óperusöngvarinn Bryn
Terfel.

15.00 Þrjú-bíó
Sírópskökur handa ömmu
Norsk verðlaunamynd frá 1989 um
samskipti ömmu og barnabarns.
Aðalhlutverk: Marius Podolsky Rød-
sten, Rønnaug Alten, Eva Oppaker,
Erik Hivju og Runa Granlund.

15.50 Á grafarbakka
16.50 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsins
18.10 Stundin okkar
18.40 Billy
19.00 Geimferðin (20:52)
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins (6:24)
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið

Fyrsta atriði
Karl og kona vinna saman að handriti
sjónvarpsleikrits. Af ýmsum ástæðum
gengur vinnan treglega og smám
saman verða mörkin á milli leikrits
og veruleika óljós.

21.10 Tuttugasta öldin (1:8)
Fyrsti þáttur í nýjum heimildar-
myndaflokki um merkisatburði og
þróun þjóðlífs á Íslandi á öldinni sem
er að líða.

21.55 Helgarsportið
22.20 Skilnaðargjöfin

(The Gift)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1997 um
hugrakka konu og viðbrögð hennar
eftir að hún fær að vita að hún er
haldin banvænum sjúkdómi. Aðal-
hlutverk: Amanda Burton og Neil
Dudgeon.

23.50 Ljóð vikunnar
23.55 Markaregn
00.55 Útvarpsfréttir
01.05 Skjáleikurinn

Einars Þorsteinssonar
Skólastíg 8, Bolungarvík

Við þökkum öllum þeim sem veittu okkur hjálp og sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,

föður okkar, tengdaföður og afa

Ingibjörg Guðfinnsdóttir
Þorsteinn A. Einarsson Hildur Magnúsdóttir
Guðfinnur B. Einarsson Heidi Hansen

Gísli F. Einarsson Lára K. Gísladóttir
og barnabörn

Mjallargata 5
200m² verslunarhúsnæði á neðri hæð og gisti-

heimili á efri hæð eru til sölu. Verð kr. 7.500.000.-
Áhvílandi kr. 3.000.000.- Opið hús verður á laugardag
milli kl. 13:00 og 18:00. Komið og skoðið því sjón er
sögu ríkari. Nánari upplýsingar á Lögfræðiskrifstofu
Tryggva Guðmundssonar hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði,
sími 456 4244.

MÁNUDAGUR
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11.30 Skjáleikurinn
15.00 Alþingi
16.25 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsin
18.05 Eunbi og Khabi (22:26)
18.30 Veröld dverganna (26:26)
19.00 Ég heiti Wayne (10:26)
19.27 Kolkrabbinn
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Kjarnakonur (3:3)

Að þessu sinni er rætt við Sigríði
Jóhannsdóttur sem er húsvörður í
stóru fjölbýlishúsi í Austurbæ
Reykjavíkur.

21.05 Jólaóratorían (1:3)
22.00 Öld uppgötvana (4:10)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
8. DESEMBER 1998

11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jóladagatal Sjónvarpsins
18.10 Eyjan hans Nóa (10:13
18.35 Töfrateppið (4:6)
19.00 Nornin unga (10:26)
19.27 Kolkrabbinn
19.50 Jóladagatal Sjónvarpsins
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Eftir fréttir
21.20 Ekki kvenmannsverk (3:6)

Breskur sakamálaflokkur gerður eftir
sögu P.D. James.
Aðalhlutverk: Helen Baxendale.

22.20 Titringur
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Auglýsingatími - Víða
23.35 Skjáleikurinn

LEIKSKÓLINN SÓLBORG, ÍSAFIRÐI

Leikskólakennara eða annað uppeldis-
menntað starfsfólk vantar á leikskól-
ann Sólborg. Um er að ræða 50%
stöðu eftir hádegi. Ef enginn leikskóla-
kennari sækir um, kemur til greina að
ráða starfsmann með reynslu í starfi
með börnum.
Nánari upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 456 3185.

JÓLALJÓS TENDRUÐ Í ÍSAFJARÐARBÆ

Kveikt verða ljós á jólatrjánum í Ísa-
fjarðarbæ laugardaginn 5. desember
á eftirtöldum stöðum:
Þingeyri kl. 17:00, Flateyri kl. 16:00.
Handverksmarkaður og kaffisala í fé-
lagsheimilinu, Suðureyri kl. 16:00.
Kaffisala verður í félagsheimilinu.
Sunnudaginn 6. desember verða ljós
kveikt á jólatrénu á Silfurtorgi kl.
15:30. Skóla- og menningarfulltrúi.
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FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN
við Norðurveg, sími 456 4853

Opið mánudaga - föstudaga
frá kl. 13:00-23:30,

laugardaga kl. 11:00-23:30
og sunnudaga kl. 14:00-23:30

Persónuleg þjónusta!

Þriðjudagstilboð
Tvær nýjar
spólur á
kr. 400.-

Sunnudagur 6. desember kl. 19:25
Sampdoria - Parma

Mánudagur 7. desember kl. 19:55
Sheffield Wednesday - Nottingham Forest

Þriðjudagur 8. desember kl. 19:35
Liverpool - Celta de Vigo

TV 3 - NOREGUR

Miðvikudagur 2. desember kl. 19:40
Tottenham - Manchester United
Sunnudagur 6. desember kl. 13:15

Ítalski boltinn

CANAL+ GULUR

Fimmtudagur 3. desember kl. 00:35
NHL Íshokký - Ottawa-Los Angeles
Laugardagur 5. desember kl. 00Þ05
NHL Íshokký - Montreal-Toronto
Sunnudagur 6. desember kl. 15:55

Middlesborough - Newcastle
Mánudagur 7. desember kl. 19:55

Sheffield Wednesday - Nottingham Forest

RÍKISSJÓNVARPIÐ

Laugardagur 5. desember kl. 14:25
Þýski boltinn

Laugaradgur 5. desember kl. 16:25
Bein útsending frá SS-deildinni

STÖÐ 2

Laugardagur 5. desember kl. 14:45
Enski boltinn

Sunnudagur 6. desember kl. 16:00
DHL-deildin í körfuknattleik

SÝN

Miðvikudagur 2. desember kl. 19:40
Bein útsending frá 5. umferð

ensku bikarkeppninnar
Laugaradgur 5. desember kl. 11:00

Evrópukeppnin í tennis
Laugardagur 5. desember kl. 02:30

Hnefaleikar: Johnny Tapia gegn Nana
Konadu

Sunnudagur 6. desember kl. 15:45
Middlesborough - Newcastle

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva

Söluaðili
Gervihnatta-

búnaðar
Frum-Mynd

VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
 Hæg breytileg átt og
víða léttskýjað. Vægt
frost norðan til en hiti

0-3 stig sunnan til.
Horfur á föstudag,

laugardag og
sunnudag:

Hæg suðlæg átt og
dálítil súld eða rigning
vestan til, en skýjað

með köflum og
úrkomulítið austan
lands. Hiti 3-8 stig.

Horfur á mánudag:
Suðaustan strekkingur
og vætusamt, en áfram

hlýtt í veðri.

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva

MIÐVIKUDAGUR
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**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Gillette sportpakkinn
18.00 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.15 Golfmót í Bandaríkjunum
19.10 Heimsfótbolti
19.40 Enski boltinn

Bein útsending frá leik í 5. umferð
ensku deildabikarkeppninnar.

21.40 Svikin loforð
(Shattered Promises)
Sjónvarpsmynd úr flokki mynda um
lögreglumanninn Jack Reed. Hann
reynir nú að afla sannana til að koma
viðskiptajöfrinum Alan Master í
fangelsi. Reed veit að Master myrti
eiginkonu sínu, Diane, og lögreglu-
maðurinn veit líka að óþokkinn á
vini á æðstu stöðum. Rannsókn Reeds
er því ekki öllum yfirmönnum hans
að skapi og með henni stofnar hann
sínu eigin lífi í mikla hættu. Aðalhlut-
verk: Brian Dennehy, Treat Williams,
Embeth Davidtz, Xander Berkeley og
Lisa Eilbacher.

23.35 Lögregluforinginn Nash Bridges
Myndaflokkur um störf lögreglu-
manna í San Francisco í Bandaríkj-
unum.

00.20 Ástarvakinn 2
Ljósblá kvikmynd.

01.40 Í ljósaskiptunum (e)
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
3. DESEMBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 NBA tilþrif
18.00 Taumlaus tónlist
18.15 Ofurhugar (e)
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Walker (e)
20.00 Kaupahéðnar (8:26)
21.00 Framhjáhald

(Touch Of Adultery)
Rómantísk kvikmynd. Pamela og
Cesareo eiga við sameiginlegt vanda-
mál að etja. Maðurinn hennar og kon-
an hans halda hvort við annað. Pamela
og Cesareo sameina krafta sína við
að bjarga hjónaböndum sínum en sú
viðleitni tekur aðra stefnu en ætlað
var. Aðalhlutverk: Julie Andrews,
Marcello Mastroianni, Jonathan
Cecil og Ian Fitzgibbon.

22.35 Jerry Springer (9:20)
Lexie er meðal gesta hjá Jerry Spring-
er í kvöld en hún grunar eiginmann
sinn um framhjáhald. Lexie heldur
því fram að bóndinn sofi hjá fyrrver-
andi ástkonu sinni, Stacey, og hún
hefur viðurkennt hlutdeild sína.

23.20 Fórnarlamb ástarinnar
(Victim Of Love)
Hrollvekjandi spennumynd. Shannon
fellur fyrir Dave um leið og þau
hittast. Hann er heillandi, ríkur og
lífsreyndur. Hann sér strax að Shann-
on er kjörið fórnarlamb. Það er auð-
velt að tæla hana og upplagt að kvæn-
ast henni. Og áform hans eru skelfileg.
Aðalhlutverk: Dwight Schultz og
Bonnie Bartlett.

00.50 Í ljósaskiptunum (e)
01.15 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
4. DESEMBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Á ofsahraða (e)
18.00 Taumlaus tónlist
18.15 Heimsfótbolti
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Fótbolti um víða veröld
19.30 Yfirskilvitleg fyrirbæri
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 Fullkominn föstudagur

(Perfect Friday)
Bresk kvikmynd. Graham er óvenju-
legur bankastjóri. Viðskiptin ganga
ágætlega en bankastjórinn er samt
ekki ánægður. Hann vill fá meiri pen-
inga til eigin nota. Þá er bara eitt til
ráða og það er að ræna sinn eigin
banka. Graham þarf á vitorðsmönn-
um að halda og setur sig í samband
við hjónin Nicholas og Britt Dorset,
sem eru tveir af traustum viðskipta-
mönnum bankans. Aðalhlutverk:
Stanley Baker, Ursula Andress,
David Warner og Paticene Collier.

22.30 Evrópska smekkleysan (1:6)
22.55 Ógnir sólarinnar

(The Solar crisis)
Ævintýraleg bandarísk-japönsk
spennumynd. Árið er 2050 og öllu
lífríki jarðar er stefnt í voða af sterkum
geislum sólarinnar. Hópur geimfara
fær það erfiða hlutverk að draga úr
mætti sólarinnar með sérstakri að-
gerð. Leiðangursmenn leggja líf sitt
að veði og á jörðu niðri bíður fólk á
milli vonar og ótta. Aðalhlutverk: Tim
Matheson, Charlton Heston, Peter
Boyle og Jack Palance.

00.40 Pabbi er bestur
(Jack The Bear)
Hugljúf mynd um mann sem þarf að
axla það erfiða hlutverk að vera for-
eldri. Mömmunnar nýtur ekki lengur
við og það getur stundum verið erfitt
og vandasamt verk að að tjónka við

tveimur strákum, þriggja og tólf ára.
Við fyrstu sýn virðist pabbinn heldur
ekki vera neinn fyrirmyndarfaðir en
hann verður samt seint sakaður um
að reyna ekki sitt besta.  Aðalhlut-
verk: Danny De Vito, Robert Stein-
miller og Miko Hughes.

02.15 Í ljósaskiptunum (e)
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
5. DESEMBER 1998

**** Skjáleikur
11.00 Evrópukeppnin í tennis

Bein útsending frá keppni í 2. deild
en þar mætast Ísland, Mónakó og
Lúxemborg.

17.00 Star Trek (e)
18.00 Jerry Springer (e)
19.00 Kung fu - Goðsögnin lifir (e)
20.00 Valkyrjan (2:22)
21.00 Á slaginu

(Clockwise)
Bresk kvikmynd. Skólastjórinn
Brian Stimpson er á leiðinni á mikil-
væga ráðstefnu í Norwich. Þar ætlar
Brian að halda hátíðarræðu og taka
við viðurkenningu starfsbræðra
sinna fyrir vel unnnin störf í skóla-
málum. Skólastjórinn leggur tíman-
lega af stað en röð óvæntra atburða
stefnir ferðalaginu í voða.  Aðalhlut-
verk: John Cleese, Penelope Wilton
og Alison Steadman.

22.35 Trufluð tilvera (1:31) (e)
23.00 Ósýnilegi maðurinn 4

Ljósblá kvikmynd.
00.25 Hnefaleikar - Roy Jones Jr. (e)

Útsending frá hnefaleikakeppni í
Connecticut í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru Roy
Jones Jr., heimsmeistari WBC- og
WBA-sambandanna í léttþungavigt,
og Otis Grant.

02.30 Hnefaleikar - Johnny Tapia
Bein útsending frá hnefaleikakeppni
í Atlantic City í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru Johnny
Tapia, heimsmeistari IBF- og WBO-
sambandanna í bantamvigt (junior)
og Nana Konadu, heimsmeistari
WBA-sambandsins í bantamvigt.

05.30 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
6. DESEMBER 1998

**** Skjáleikur
15.45 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Middles-
brough og Newcastle United í ensku
úrvalsdeildinni.

17.55 Ameríski fótboltinn
18.50 19. holan
19.25 Ítalski boltinn

Bein útsending frá leik Sampdoria
og Parma í ítölsku 1. deildinni.

21.20 Ítölsku mörkin
21.40 Golfmót í Bandaríkjunum
22.35 Ráðgátur (5:48)
23.20 Í álögum

(Last Gasp)
Hörkuspennandi mynd um unga
konu sem hefur leit að manni sínum.
Sá hélt til Mexíkó til að ráðast í
byggingarframkvæmdir en varð það
jafnframt á að spilla helgireit indíána
og reita þá til reiði. Aðalhlutverk:
Robert Patrick, Joanna Pacula og
Mimi Craven.

00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
7. DESEMBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Ítölsku mörkin
17.50 Ensku mörkin
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Hunter (e)
19.55 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Sheffield
Wednesday og Nottingham Forest
í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 Trufluð tilvera (12:31)
22.10 Stöðin (10:24)
22.35 Á ofsahraða
23.00 Fótbolti um víða veröld
23.25 Eymd og ógæfa

(Seeds of Tragedy)
Átakanleg kvikmynd um óhugnan-
lega framleiðslu og sölu kókaíns.
Hér er fylgst með bláfátækum íbúum
í frumskógum Suður-Ameríku sem
selja afurðir sínar til Kólumbíu.
Aðalhlutverk: Jeff Kaake, Norbert
Weisser, Michael  Fernandes og
Sarah Buxton.

00.55 Í ljósaskiptunum (e)
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
8. DESEMBER 1998

**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Dýrlingurinn
18.20 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.35 Knattspyrna í Asíu
19.35 Evrópukeppni félagsliða

Bein útsending frá síðari leik Liver-
pool og Celta de Vigo í 3. umferð.

21.40 Ástarbón
(Love Me Tender)
Frumraun rokkkóngsins á hvíta
tjaldinu. Presley leikur yngsta soninn
í Reno-fjölskyldunni sem býr í suð-
urríkjum Bandaríkjanna. Þrælastríð-
inu er nýlokið og eldri bræður hans
snúa heim með ránsfeng undir hönd-
um. Aðalhlutverk: Elvis Presley.

23.05 Enski boltinn
00.05 Óráðnar gátur (e)
00.55 Í ljósaskiptunum (e)
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Til sölu er 131,5m² íbúð á
neðri hæð að Urðarvegi 45.
Íbúðin skiptist í þrjú herb.,
borðstofu og stofu. Góð íbúð
og gott útsýni. Skipti á minni
eign kemur til greina. Einnig
kemur til greina að leigja
íbúðina. Upplýsingar í síma
456 4020 eða 897 9653.

Til sölu er 3ja dyra Nissan
Terrano árg. 1985, ekinn
52 þús. km. Upplýsingar í
síma 456 3259.

Til sölu eru tvö vatnsrúm.
Stærðir 200x200 og
100x200. Upplýsingar í
síma 456 7185.

Til sölu er IKEA hæginda-
stóll með skemli á kr. 16
þús. og vídeótæki á kr. 16
þús. Uppl.  í síma 456 7377.

Jólasala Koltru! Höfum
opnað jólasöluna okkar.
Margt glæsilegra muna. Opið
þriðjudaga og föstudaga kl.
16-18 og laugardaga og
sunnudaga kl. 14-18.

Óska eftir Apple prentara,
Stylewriter 1 eða 2. Upplýs-
ingar í síma 456 3804.

Tveir páfagaukar fást gef-
ins. Uppl. í síma 456 8199.

Til sölu er Nissan Sunny
LX 1,4, árg. 1995, ekinn 43
þús. km., skoðaður 2000.
Verð kr. 850 þúsund. Mjög
góður staðgreiðsluafsláttur.
Uppl. í síma 456 7034.

Óska eftir að kaupa tölvu-
skjá 14" eða 15". Upplýsingar
í síma 456 7729.

Til sölu er glæsilegur Chero-
kee Laredo, 4 lítra, árg.
1989, dekurbíll. Uppl. í sím-
um 456 3128 og 899 7528.

Frá Kvenfélaginu Hvöt í
Hnífsdal. Jólafundurinn
verður 2. desember kl. 20.
Munið litlu jólapakkana.

Hjón með þrjú ung börn
bráðvantar húsnæði strax.

Helst nálægt skólanum á
Eyrinni. Æskileg stærð 3-
4 herb. Upplýsingar gefa
Dóri eða Elfa í síma 897
9431.

Flóamarkaður verður
laugardaginn 12. desem-
ber kl. 14 í gömlu sjopp-
unni á Þingeyri. Allir
velkomnir. Kertasala
kirkjunnar verður á
staðnum. Opið í Gallerí
Koltru. Komið og gerið góð
kaup. Kvenfélagið Von.

Vantar fiskabúr, helst
ódýrt eða gefins. Upplýs-
ingar í síma 456 3914.

Óska eftir að kaupa gam-
alt sjónvarp, sófa og
kommóðu. Uppl. í síma
456 3520.

Til leiguer 2ja herb. íbúð
á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 456 3683.

Ég heiti Sonja Katrín og ég
er að verða 7 mánaða göm-
ul. Er einhver sem getur
passað mig eftir áramót,
tvisvar í viku frá kl. 15:00-
17:30? Ef svo er, þá hafið
samband við mömmu  í
síma 456 3777.

Til sölu er kerruvagn og
hjónarúm. Upplýsingar í
síma 456 4640 eftir kl. 17.

Handverksmarkaður
verður í Vitanum. Opið alla
fimmtudaga og föstudaga
frá kl. 15-18 og laugardaga
kl. 14-17 til jóla.

Bolvíkingar - nágrann-
ar! Þá er komið að afmæl-
um ársins! Við þrjár úr
Stellunum verðum hvað?,
þrjátíu og alveg rétt. Það
verður kannski farið á ball,
kannski ekki. 1.2 og 3.

Par óskar eftir 2ja-3ja her-
bergja rúmgóðri íbúð á
Eyrinni frá og með 20. des.
Leiguhugmynd kr. 20-30
þús. á mánuði. Upplýsing-
ar í síma 698 1335.

Jólamarkaður!
Hinn árlegi jólamarkaður félagasamtaka í

Önundarfirði verður í Félagsheimilinu á Flateyri
laugardaginn 5. desember kl. 14-17.

Margt skemmtilegra muna verður á boðstólum.
Kaffi og vöfflur. Nemendur úr Tónlistarskóla Flat-
eyrar verða með tónlistaratriði kl. 15:30. Kveikt
verður á jólatrénu kl. 16. Heyrst hefur að jólasvein-
ar verði á svæðinu.

Undirbúningsnefndin.

Allir nýjustu
diskarnir m.a:

Mikið úrval af
Play-station

leikjum á fínu
verði
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Orkubú Vestfjarða og 2000-vandinn

Öll helstu kerfin verða �aldamóta-
hæf� fyrir lok ágúst á næsta ári

„Ég tel þennan vanda
hvorki stóran né alvarlegan
hvað okkur snertir, vegna þess
hvað við búum okkur vel undir
hann“, sagði Kristján Haralds-
son orkubússtjóri í samtali við
BB varðandi 2000-vandann
svonefnda í tölvukerfum.
Fulltrúar Orkubús Vestfjarða
voru meðal þátttakenda á ráð-
stefnu Snerpu um 2000-málið
um fyrri helgi. Ætla má, að
Orkubú Vestfjarða sé allra
stærsta sérvestfirska fyrir-
tækið, sem vandi þessi snýr
að, og skiptir miklu fyrir við-
skiptavini þess, bæði einstakl-
inga og fyrirtæki, að allt starfi
eðlilega þegar árið 2000 geng-
ur í garð.

„Í þessu efni höfum við sett
okkur skýr og ákveðin mark-
mið. Fyrst og fremst það meg-
inmarkmið, að afhendingar-
öryggi til viðskiptavina Orku-
búsins og þjónusta við þá

skerðist ekki. Hliðarmarkmið
er að lágmarka rekstrartrufl-
anir og tjón sem kynnu að
verða af þessum sökum“,
sagði Kristján. „Til að vinna
að þessu höfum við skipað
starfshóp, sem í sitja orku-
bússtjóri og deildarstjórarnir
þrír, og við munum bera
ábyrgð á því að þessi markmið
náist. Við stefnum að því, að
öll helstu kerfi fyrirtækisins
verði orðin „aldamótahæf“
fyrir 1. september á næsta ári.
Við munum flokka allan okkar
búnað – í fyrsta lagi búnað
sem gæti skaðað þjónustu við
viðskiptavini okkar, í öðru lagi
búnað sem gæti valdið umtals-
verðu tjóni innan Orkubúsins,
og í þriðja lagi það sem skiptir
minnstu máli, þ.e búnað sem
skaðar ekki þjónustu og getur
ekki valdið teljandi tjóni innan
fyrirtækisins.

Það sem við munum gera,

er að skrá allan þann búnað
sem við höfum minnsta grun
um að þyrfti að huga að. Við
munum leita eftir yfirlýsing-
um frá framleiðendum og selj-
endum um búnaðinn og hvaða
eiginleika hann hefur til þess
að mæta þessari dagsetningu.
Við munum prófa allan þann
búnað sem gerlegt er að prófa
og leitast við að lagfæra þá
galla sem kunna að koma fram
fyrir 1. september. En ef eitt-
hvað skyldi bregðast, þrátt
fyrir allt, og ekki virka rétt
þegar árið 2000 gengur í garð,
þá verðum við líka tilbúnir
með varaáætlanir, sem við
gætum gripið til.

Niðurstaðan er sú, að ég
hef ekki miklar áhyggjur af
þessu. Hins vegar verður að
taka á þessu af fyllstu ábyrgð
og með nægum fyrirvara og
það gerum við“, sagði Krist-
ján Haraldsson. Orkubú Vestfjarða.

The Man Who
Knew Too Little

Addams Family
Reunion

The man who
knew too little

Tilboð!
Toblerone kr. 198.-/200 gr. Komdu og
fáðu Toblerone uppskriftarbækling

Þolinmæðin þrautir vinnur allar, segir máltækið. Þessi
ungmenni bíða þolinmóð í slagveðursrigningu á bekk á
strætisvagnastöð við Pollgötuna á Ísafirði. Ekki fylgir
sögunni hvort þau eru að bíða eftir strætó eða strætóskýli,
nema hvort tveggja sé. Og það má segja svipað og í gömlu
ævintýrunum: Ef strætó er ekki ennþá kominn þegar
blaðið kemur út, þá sitja þau vísast enn og bíða og biðja
guð og önnur bæjaryfirvöld um skýli.

Beðið eftir
strætó(skýli)

Róstusamt í miðbæ Ísafjarðar

Þrjár fólskuárásir um helgina
Þrjár líkamsárásir komu til

kasta lögreglunnar á Ísafirði
um síðustu helgi, þar af ein
árás á lögreglumann.

Laust fyrir kl. hálftvö að-
faranótt laugardags kom 16
ára piltur á lögreglustöðina,
alblóðugur í framan og búið

að brjóta úr honum tönn, og
sagði að tveir piltar hefðu ráð-
ist á sig. Piltarnir sem árásina
gerðu voru handteknir. Þeir
eru báðir 17 ára.

Síðan kom maður á lög-
reglustöðina sömu nótt klukk-
an að verða hálffjögur og

kærði annan mann fyrir lík-
amsárás.

Loks var beðið um aðstoð
lögreglu vegna slagsmála í
húsi á Ísafirði. Þegar verið var
að ganga með einn þeirra á
brott, sló hann lögreglumann
hnefahögg í andlitið.

Ísafjörður

Vinningur upp á nærri
hálfa fjórðu milljón króna
kom á lottómiða sem seldur
var í versluninni Hamraborg
á Ísafirði 21. nóv. sl.

Lengi vel bólaði ekkert á
vinningshafanum, en nú

hefur hann haft samband
beint við skrifstofu Ís-
lenskrar getspár í Reykja-
vík, en ekki við Hamraborg.
Það bendir til þess, að hann
vilji hafa sinn vinning í friði
fyrir augum almennings.

Millinn fundinn


